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Förord
Enkelt, snyggt och intuitivt – Arena är perfekt för bibliotek, arkiv och museer som vill engagera sina användare och organisera
och exponera sina samlingar offentligt.

Sociala interaktioner
Genom att användare får kommentera, betygsätta och recensera innehåll blir sökningar mer relevanta för alla.

Ta reda på mer om Axiell
Vi erbjuder innovativa lösningar och tjänster för bibliotek som underlättar bibliotekariens uppgift att stimulera läsande, livslång
inlärning och erbjuda samhällstjänster för medborgare.

Se även: www.axiell.com
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Administration
Administrationen av Arena görs delvis i Liferay och delvis i Arena.

Ett antal inställningar görs av Axiell vid installationen, såsom filtrering som avgör vilka enheter som ska visas i Arena.
Kontakta supporten om du vill ändra några av grundinställningarna.

8



Konton
Låntagare loggar in på Arena för att kunna använda alla funktioner i Arena. För vissa uppgifter kan även bibliotekspersonal
logga in på Arena. Administratörer kan utföra vissa inställningar på installationsnivå och hantera recensioner när de loggar in
med administratörskonton för Arena.

Administrativa uppgifter som att lägga till sidor till sajten och hantera ämnen och design kräver inloggning på Liferay. Liferay-
kontot är åtskilt från Arena-kontot.
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Logga in på Arena
Låntagare blir vanligtvis Arena-användare automatiskt, men det är även möjligt med manuell inloggning.

Automatiskt skapade Arena-användare
Funktionen att automatiskt skapa Arena-användare aktiveras i portleten Admin: Installationsuppgifter av Axiells support.

När en användare loggar in med lånekortsnummer + PIN-kod och ingen Arena-användare är kopplad till kontot skapas en
Arena-användare automatiskt. Låntagaren kan då – utan ytterligare åtgärder – spara sökningar, spara minneslistor, betygsätta
titlar osv. och naturligtvis även få tillgång till bibliotekstjänster som lån, förnyelser, reservationer, saldon och betalningar.

Låntagare som vill skriva recensioner eller bidrag i ett forum kommer att behöva ange ett visningsnamn.

En automatiskt skapad Arena-användare kan endast logga in med lånekortsnummer + PIN-kod.

En automatiskt skapad Arena-användare kan inte använda sitt Arena-användarnamn på mer än ett bibliotek.

Glömt PIN-kod
En låntagare som har glömt sin PIN-kod kan klicka på ”Glömt PIN-kod?” när hen loggar in. Låntagaren ombeds då att ange sitt
lånekortsnummer för att få en ny PIN-kod via e-post.

Länken för glömt lösenord kan inte användas för en automatiskt skapad Arena-användare, eftersom denna låntagare saknar
Arena-inloggning och endast loggar in med lånekortsnummer + PIN-kod.

Bekräfta kontaktuppgifter
I enlighet med GDPR blir låntagare uppmanade att bekräfta sina kontaktuppgifterna när de loggar in i Arena efter en viss tid
sedan den senaste uppdateringen av kontaktuppgifterna. Det förinställda värdet är 365 dagar. En länk till Mitt konto visas.
Funktionaliteten stöds för närvarande endast när Quria eller BOOK-IT används som backend-system.

Skriva under allmänna villkor
När en låntagare loggar in i Arena kontrollerar systemet om låntagaren måste skriva på avtalet Allmänna villkor.
Funktionaliteten stöds för närvarande endast när Quria används som backend-system.

Om underskrift av avtal krävs visas en länk till avtalet och låntagaren kan antingen skriva under digitalt i Arena, under
förutsättning att denna möjlighet har aktiverats, eller besöka biblioteket och skriva under manuellt. Både avtalet och dess
inledande text hämtas från Quria.

Se även: Avtal för låntagare och Portleten Avtal

Spärra en låntagare efter x misslyckade inloggningsförsök
Det finns en funktion som spärrar en låntagare efter ett visst antal försök att logga in. Detta gäller endast Arena-inloggningar
och konfigureras i portleten Logga in. Se till att dessa inställningar stämmer överens med inställningarna gjorda i backend-
systemet.

Logga in manuellt på Arena
Låntagare kan logga in på olika sätt med olika rättigheter. I installationer med flera enheter väljer låntagare även vilket
bibliotek de ska logga in på.

Olika inloggningsalternativ och rättigheter:

l Med hjälp av lånekortsnummer + PIN-kod, utan att vara Arena-användare. Tillgång till transaktioner som endast finns
i bibliotekssystemet: lån, förnyelser, reservationer (inklusive redigering) och saldon (inklusive betalning).

l Med hjälp av e-identifiering, om aktiverad (endast Sverige och Norge; aktiveras av Axiell på begäran).

Se även: Admin: Installationsuppgifter och Logga in
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Avtal för låntagare
Funktionalitet för avtal finns endast för Arena-webbplatser med Arena Nova.

När en låntagare loggar in i Arena kontrollerar systemet om låntagaren måste skriva under avtalet Allmänna villkor.
Underskrift kan krävas under någon av följande förutsättningar:

l Låntagaren har själv registrerat sig och har inte skrivit under avtalet ännu.

l Alla låntagare måste skriva under ett avtal som följd av en organisationsinställning i Quria.

l Låntagaren har övergått till en ny åldersgrupp och detta medför att ett nytt avtal måste skrivas under.

Om underskrift krävs kommer låntagaren endast få tillgång till begränsad funktionalitet i Arena tills avtalet är underskrivet.
Låntagaren kan antingen skriva under digitalt i Arena, under förutsättning att denna möjlighet har aktiverats, eller besöka
biblioteket och skriva under manuellt.

De flesta inställningar angående avtal görs i backend-systemet (för närvarande finns stöd endast i Quria).

Se även: Qurias online-hjälp

Användargränssnitt
När en låntagare loggar in i Arena och underskrift av avtal krävs, visas en banderoll med en länk till avtalet högst uppe på
skärmen. Fliken Mina avtal under Mina sidor öppnas när låntagaren klickar på länken. Avtalet och dess inledande text
hämtas från Quria.

När avtalet är underskrivet listas det tillsammans med andra underskrivna avtal under Mina avtal och alla avtal kan öppnas
som pdf-fil.

Inställningar
Följande tredjepartsleverantörer för autentisering stöds för närvarande för digitala underskrifter i Arena:

l BankID (svenska installationer)
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Användartyper i Arena
En användartyp tilldelas roller, och roller består av olika behörigheter. Du hittar rollerna under Användare i Kontrollpanelen. I
Liferay finns det ett antal roller som inte används i Arena.

Definitionen av organisationen i Arena är den kompletta Arena-sajten med alla dess tillgångar och användare. För att hantera
användare måste du logga in på Liferay.

Följande tabell innehåller den nya förenklade modellen över användartyper som är fördefinierade i systemet, från och med
Arena 4.1.

Användartyp Beskrivning

Organization owner

En Organization owner har full åtkomst för att konfigurera Arena-sajten, dess
användare och behörigheter, såväl som alla typer av innehåll. Vanligtvis finns det
en eller två Organization owners på biblioteket som har genomgått
administratörsutbildning. Utöver rollen Liferay Organization Owner, tilldelas
Arena Organization owner även rollen som Arena Power User.

Organization
administrator

En Organization administrator kan skapa och uppdatera alla delar av innehållet,
bland annat organisera sidor, kategorier och artiklar, göra inställningar av
portletar osv.

Organization user

En Organization user kan skapa och ändra artiklar samt använda resurser såsom
kategorier som en Organization administrator har skapat. En Organization user
kan ladda upp dokument och bilder i Dokument- och mediabiblioteket. Alla
användare som tillhör en organisation tilldelas denna roll.

Låntagare
En låntagare som har loggat in på Arena kan reservera titlar och låna böcker. För
att kunna göra något där de inte längre kan vara anonyma, kommer Arena be om
ett användarnamn och godkännande av villkor.

Äldre användartyper
Tidigare har Arena omfattat ett antal användartyper som inte längre finns. Du kan fortsätta att använda dessa typer i ditt
system om du redan har konfigurerat dem, men de kommer inte att underhållas och förbättras.

Användartyp Beskrivning

Ej inloggad användare
En person som inte har loggat in på Arena – varken med kortnummer och PIN-kod eller med
användarnamn och lösenord – kan fortfarande söka i katalogen och till exempel visa öppettider,
läsa artiklar och söka efter evenemang.

Lånekortsinnehavare
En användare med ett lånekort på detta bibliotek men inget Arena-konto loggar in genom att
använda sitt kortnummer och PIN-kod. En lånekortsinnehavare har tillgång till bibliotekstjänster, till
exempel reservera en titel, men kan inte skriva recensioner, tagga, betygsätta osv.

Arena-redaktör Endast Arena-redaktören kan skapa och uppdatera Arena-artiklar.

Axiell Arena-
användare

När du skapar en Arena-användare sparas användarnamn och lösenord i Arena Central services
tillsammans med anslutningen till kortnummer och PIN-kod. Detta innebär att användaren har
tillgång till alla funktioner oavsett om den loggar in med kortnumret och PIN-koden eller med
användarnamn och lösenord, bland annat bibliotekstjänster som att reservera titlar, såväl som att
recensera, tagga, betygsätta osv. Samma användarnamn kan användas i alla svenska Arena-
installationer med hänsyn till lokala inloggningsregler. En automatiskt skapad Arena-användare
har samma behörighet som en fullvärdig Arena-användare men kan inte logga in som gäst på ett
annat bibliotek.

Full Arena-användare
En fullvärdig Arena-användare har ett lånekort på detta bibliotek och har tillgång till alla
bibliotekstjänster, till exempel reservera en titel, skriva recensioner, tagga, betygsätta osv.

Administratör
En Arena-administratör har tillgång till vissa administrativa funktioner, såsom att hantera artiklar
och bilder och skicka meddelanden.
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Användartyp Beskrivning

Liferay-administratör
Liferay-administratören är åtskild från Arena-administratören. Liferay-behörighet krävs för att
lägga till sidor, lägga till portletar, ändra teman osv.
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Behörigheter
En användartyp tilldelas roller, och roller består av olika behörigheter. Du hittar rollerna under Användare i Kontrollpanelen. I
Liferay finns det ett antal roller som inte används i Arena.

Varje behörighetsgrupp har allmänna behörigheter som definierar alla åtgärder som kan utföras för alla applikationer i detta
avsnitt, bland annat deras inställnningar, om användaren kan se dem, komma åt dem i Kontrollpanelen och
Platsadministrationen med mera.

Tabellen nedan anger samtliga behörigheter som den fördefinierade (från och med Arena 4.1) Organisationsanvändaren har.

Behörighetsgrupp Behörighet Beskrivning
Behörigheter som en

Organisationsanvändare
har

Kategorier

Resurskategorier (Asset
categories)

Behörighet att lägga till kategorier och
ordlistor samt ställa in behörigheter för
dessa.

-

Kategoriordlista
Behörighet att se, ändra och ta bort ordlistor
och ställa in behörigheter för dessa.

Se

Kategori
Behörighet att se, skapa, ändra och ta bort
kategorier och ställa in behörigheter för
dessa.

Se

Dokument och
media

Dokument- och
mediabibliotek

Behörighet att se och organisera biblioteket
och lägga till olika resurser.

Se
Ändra
Skapa dokument
Skapa mapp

Dokumentmapp
Behörighet att se, skapa, ändra, ta bort och
prenumerera på mappen samt lägga till olika
resurser.

Åtkomst
Se
Ändra

Ta bort
Skapa dokument
Lägga till undermapp

Dokument

Behörighet att se, ändra och ta bort
dokument, samt se, ändra, och ta bort
diskussioner, samt åsidosätta utcheckning
av dokument

Se dokument
Ändra dokument

Ta bort dokument

Genväg Behörighet att se, ändra och ta bort genvägar -

Dokumenttyper
Behörighet att se, ändra och ta bort
dokumenttyper

-

Dokumentmetadata
Behörighet att se, ändra och ta bort
dokumentmetadata

-

Formulär

Listor
Behörigheter att lägga till poster, strukturer
och mallar.

-

Dynamiska datalistor -
poster

Behörighet att se, ändra och ta bort
postuppsättningar samt lägga till poster.

-

Dynamiska datalistor -
definitioner

Behörighet att se, ändra och ta bort
definitioner.

-

Platsens sidor Plats
Ett urval av behörigheter för att hantera
Arena-sajten på alla olika nivåer.

Se administrationsmenyn

Taggar
Resurstaggar (Asset
tags)

Behörighet att lägga till resurstaggar. -
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Behörighetsgrupp Behörighet Beskrivning
Behörigheter som en

Organisationsanvändare
har

Tagg Behörighet att ändra och ta bort taggar.
Ändra
Ta bort

Artiklar

Artikelhantering
Behörighet att se och ändra innehåll samt
skapa artiklar, prenumerationer, mappar och
mallar.

Se
Skapa artikel
Skapa mapp

Innehållsmapp
Behörighet att komma åt, se, ändra och att ta
bort innehållsmappar samt skapa artiklar och
undermappar.

Åtkomst
Se
Ändra
Skapa artikel
Lägga till undermapp

Artikel
Behörighet att se, ändra, ta bort och låta
artiklar upphöra samt skapa, ändra och ta
bort diskussioner.

Se
Ändra
Upphöra
Ta bort

Artikelprenumeration
Behörighet att se, ändra och ta bort
prenumerationer.

-

Webbinnehållsstruktur
(Web content structure)

Behörighet att se, ändra och ta bort
strukturer.

-

Mall för webbinnehåll
(Web content template)

Behörighet att se, ändra och ta bort mallar. -

Tilldela behörigheter till roller
1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

3. Klicka på Användare/Roller.

4. I kontextmenyn för rollen som du vill modifiera, väljer du Ange rättigheter.
På sidan som öppnas kommer du att se en panel till vänster som innehåller Sammanfattning, Kontrollpanelen,
Platsadministration och Användare.

Sammanfattning visar alla behörigheter som redan har ställts in för denna roll och du kan ändra dessa om så
behövs.

Kontrollpanelen: Här kan du ändra allmänna behörigheter för aktuell roll, till exempel att visa kontrollpanelmenyn och
lägga till användare och, om så behövs, uppdatera inställningar under Användare. Normalt behöver du inte göra
ändringar under Platser, Applikationer eller Konfiguration.

Platsadministration: Här finner du ett praktiskt alternativ: Applikationer. Du behöver inte ändra i de andra avsnitten.
Under Applikationer får du en översikt över alla portletar i Arena, oavsett om dessa är Liferay-portletar eller portletar
utvecklade specifikt för Arena. Klicka på varje portlet för vilken du vill ändra behörigheter för aktuell roll.

Användare: Normalt behöver du inte göra ändringar här.

5. När du är klar med att tilldela behörigheter till den nuvarande rollen kommer du att se ändringarna under
Sammanfattning.

För att testa behörigheter som du beviljat, välj Användare och organisationer i menyn Administration och klicka på
kontextmenyn för en användare med rollen du antagit, välj Uppträd som användare.

Anmärkning:
Behörigheter kan även definieras för enskilda objekt, till exempel portletar, genom att klicka på deras kontextmeny. Men
behörigheter som beviljas eller tas bort i Kontrollpanelen åsidosätter inställningarna som görs på en mer detaljerad nivå. Se
även: Tilldela användarbehörigheter till portletar och sidor
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Logga in i Liferay
Endast administratörer loggar in i Liferay:

1. Håll nere Ctrl+Shift+L.

2. Klicka på Logga in.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord.

4. Markera Kom ihåg mig om du vill att Arena ska fylla i dina uppgifter automatiskt nästa gång du loggar in.

5. Klicka på Logga in. Välkomstsidan öppnas med Admin-menyn och vissa extrafunktioner.

För att logga ut från Liferay, klicka på ditt namn och välj Logga ut.
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Hantering av användare i Liferay
Liferay-behörighet krävs för att lägga till nya sidor på portalen, hantera layout och design, lägga till eller ta bort funktioner på
sidorna osv. När Arena installerades fick du inloggningsuppgifter till Liferay för en användare. Vi rekommenderar att du skapar
separata konton för alla användare.

För att hantera användare måste du logga in på Liferay.

Under Mitt konto kan du se och redigera uppgifterna för ditt konto; namn, e-postadress, lösenord, roller osv.

Lägga till en ny användare i Arena 4.1
Alla användare kommer att bli tilldelade rollen Organisationsanvändare, förutsatt att du väljer Arena-organisationen.

1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

3. Klicka på Användare/Användare och organisationer och välj fliken Organisationer.

4. I kontextmenyn för din organisation väljer du Lägg till användare.

5. Fyll i uppgifterna för användaren. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.

6. Klicka på Spara.
Nya fält visas under de ifyllda fälten.

7. Ange ett lösenord. Om du vill tvinga användaren att byta lösenord vid första inloggningen ska du markera Begär
Lösenordsbyte..

8. Klicka på Välj för att välja en organisation, och klicka på den Arena-organisation som din installation tillhör.

9. Klicka på Välj för att välja en roll, och klicka på den roll som du vill tilldela användaren.

10. Klicka på Spara.

Du ser den nya användaren på fliken Användare.

Tilldela en användare en annan roll i Arena 4.1
Vid något tillfälle vill du kanske tilldela en användare en annan roll, t ex Organization Administrator, istället för den förvalda
rollen Organization User.

1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

3. Klicka på Användare/Användare och organisationer och välj fliken Användare.

4. I listan över användare, välj Redigera i kontextmenyn för användaren som du vill tilldela en ny roll.

5. På fliken Användarinformation, scrolla ner till Roller.

6. Under Organisationsroller, klicka Välj, och klicka sedan Välj igen för rollen som du vill tilldela användaren.

7. Klicka på Spara.

Lägga till en ny användare i Arena 4
Alla i bibliotekspersonalen ska tilldelas till Arena-organisationen, för att automatiskt bli Organisationsanvändare.

1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

3. Klicka på Användare/Användare och organisationer.

4. Klicka på plustecknet nere till höger och fyll i användaruppgifterna.

5. Klicka på Spara.
Nya fält visas under de ifyllda fälten.
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6. Ange ett lösenord. Om du vill tvinga användaren att byta lösenord vid första inloggningen ska du markera Begär
Lösenordsbyte.

7. Klicka på Välj för att välja en organisation, och klicka på den Arena-organisation som din installation tillhör.

8. Klicka på Välj för att välja en roll, och klicka på den roll som du vill tilldela användaren.

9. Klicka på Spara.

Organisationsägare
Organisationsägaren tilldelas till Arena-organisationen och med följande roller:

l Arena Power User

l Organization Owner

Skapa den första Organisationsägaren
1. Skapa en användare och tilldela inledningsvis användaren till Arena-organisationen och spara inställningarna.

2. Tilldela användaren rollerna Arena Power User och Organization Owner.

Organisationsadministratör och Organisationsanvändare
För bibliotekspersonal som ska kunna skapa sidor, konfigurera portletar och även uppdatera innehåll, ska du tilldela rollen
Organization Administrator. För bibliotekspersonal som endast ska kunna uppdatera innehåll, ska du tilldela rollen
Organization User.

Redigera eller avaktivera en användare
1. I menyn på vänster sida klickar du på Kontrollpanelen/Användare/Användare och organisationer.

2. Klicka på kontextmenyn till höger på raden för användaren. Välj Redigera eller Avaktivera.

Komma åt Mitt konto
1. I menyn på vänster sida klickar du på [ditt namn]/Mitt konto/Kontoinställningar.

Anmärkning:
Du måste känna till namnet på användarna för att hitta dem – det är inte möjligt att visa alla användarnamn i systemet.
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Hantering av roller i Liferay
En användartyp tilldelas roller, och roller består av olika behörigheter.

Ofta är det tillräckligt med rollerna som ingår i installationen. Men om du vill kan du även skapa nya roller som är
skräddarsydda för din organisation. Du kan skapa dina egna roller under Organisationsroller.

Skapa en ny roll
1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

3. Klicka på Roller under Användare.

4. Välj fliken Organisationsroller.

5. Klicka på plustecknet nere till höger på skärmen.
Fönstret Ny roll öppnas.

6. I Namn skriver du ett namn på rollen. Titel och Beskrivning är valfria fält.

7. Klicka på Spara. Du återgår till listan över roller.

8. Klicka på Åtgärder för din nya roll och välj Definiera behörigheter.

9. Välj behörighetsområde i rullgardinsmenyn. Varje område har underområden att välja bland.

10. Klicka på Spara när du har valt behörigheterna för ett område.

11. Välj fler behörighetsområden i rullgardinsmenyn om du vill lägga till fler behörigheter till rollen.

Du har nu skapat din nya roll med dess behörigheter, och du kan fortsätta tilldela användare till denna roll.

Ändra behörigheter för en roll
Anmärkning:
Du kan inte ändra behörigheter för rollerna Organization Owner och Organization Administrator.

1. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

2. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

3. Välj fliken Organisationsroller.

4. I kontextmenyn för rollen som du vill ändra, välj Ange rättigheter.

5. Gör ändringar på samma sätt som när du skapar en ny roll.
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Lösenordspolicyer
I Arena kan lösenordspolicyer skapas så att informationen garanterat är säker. En användare kan bara ingå i en
lösenordspolicy.

Arena Password Policy
Det finns en lösenordspolicy som ingår i installationen – Arena Password Policy. Denna policy är konfigurerad med
inställningar som medför ett ganska starkt lösenord. Exakt vilka inställningar som gäller för denna policy finner du genom att
välja Användare och sedan Lösenordsolicyer. Klicka på kontextmenyn för policyn och välj Ändra.

Du kan skapa nya lösenordspolicyer om du vill eller anpassa Arena Password Policy.

Rekommendationer
Se till att administratörer och användare har personliga användarnamn och lösenord och att säkerhetsåtgärder vidtas, till
exempel:

l Begär att användaren byter lösenord vid första inloggningen

l Använd komplicerade lösenord

l Giltighetstid för lösenord

l Kontrollera maximalt antal misslyckade inloggningsförsök

l Se till att lösenord inte delas, skrivs ned eller skickas via e-post

l Logga ut från Arena i stället för att låta timeout-funktionen aktiveras

Skapa lösenordspolicyer
1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Kontrollpanelen i menyn på vänster sida.

3. Välj Användare och sedan Lösenordspolicyer. Du kan antingen uppdatera standardlösenordspolicyn, genom att
klicka på dess kontextmeny och välja Redigera, eller skapa en ny lösenordspolicy genom att klicka på plustecknet
nere till höger på skärmen.

4. Ange ett namn för policyn och – om du vill – en beskrivning.

5. Gör inställningarna för följande områden

Lösenordsbyten
Kan bytas Gör att lösenordet kan bytas och möjliggör ytterligare inställningar.

Byte krävs: Begär att användaren byter lösenord efter första inloggningen.

Lägsta ålder: Hur lång tid användaren måste vänta för att byta lösenord igen.

Max. ålder för återställningsticket: Hur lång tid en länk för återställning av lösenord är giltig.

Syntaxkontroll av lösenord
Aktivera syntaxkontroll: Kontrollerar lösenords innehåll och/eller längd samt möjliggör ytterligare inställningar.

Tillåt ord ur ordbok: Om detta alternativ är avmarkerat hindras användaren från att använda vanliga ord som lösenord.

Använd övriga alternativ för att ställa in erforderlig komplexitet hos lösenord.

Lösenordshistorik
Aktivera historik: Håller reda på tidigare lösenord och hindrar användaren från att använda samma lösenord igen.

Historiskt antal: Antal tidigare lösenord som ska sparas i historiken.
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Giltighetstid för lösenord
Aktivera begränsad giltighetstid: Tvingar användaren att byta lösenord med jämna mellanrum.

Högsta ålder: Hur ofta lösenordet måste bytas.

Varningstid: Bestämmer hur lång tid i förväg användaren meddelas innan ett lösenord upphör att gälla.

Skonfrist: Hur många gånger användaren får logga in efter att hans eller hennes lösenord har upphört att gälla.

Utestängning
Aktivera utestängning: Hindrar användaren från att logga in efter ett visst antal misslyckade försök.

Max. antal misslyckanden: Maximalt antal försök som användaren tillåts göra med felaktigt lösenord.

Återställa antal misslyckanden: Hur lång tid antalet misslyckade försök att logga in sparas.

Utestängningstid: Hur lång tid ett spärrat konto förblir spärrat.

Tilldela användare till en lösenordspolicy
Det rekommenderas att tilldela samma lösenordspolicy till alla användare i organisationen. Se till att befintliga lösenord
överensstämmer med inställningarna i lösenordspolicyn innan du tilldelar den till organisationen.

1. Öppna kontextmenyn för den nya policyn och välj Tilldela medlemmar.

2. Välj fliken Organisationer.

Markera din organisations namn

3. Klicka på Lägg till.
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Notifieringar
Arena-användare kan få olika sorters notifieringar.

Med Nyhetsservice kan användarna välja att få meddelanden när nya titlar läggs till som överensstämmer med en sökning.

Med meddelandetjänsten kan personalen skicka meddelanden till användarna.

Nyhetsservice
Nyhetsservice är en lokal tjänst som väljer ut nya titlar i katalogen som överensstämmer med användares intressen, och
skickar meddelanden varje natt. Många alternativ kräver konfigurering av portletarna Admin: Installationsuppgifter, Sparade
sökningar och Träfflista.

Om alternativet Nyhetsservice är tillgängligt markerar du kryssrutan i dialogrutan Spara sökningen för att få meddelanden om
nya titlar som matchar din sökning. Sedan bör du även välja meddelandeform. De meddelandeformer som finns är e-post eller
meddelanden till Arena-inkorgen. Det går att vid ett senare tillfälle lägga till en begäran ommeddelande till ett befintligt, sparat
sökresultat. Det görs i så fall i portleten Sparade sökningar.

På samma sätt kan användaren begära meddelanden om nya artiklar.

Det finns en annan metod som skickar de valda titlarna och användarinformation till backend genom ALMA. Om denna metod
används (konfiguration Nyhetsservice: koppla till bibliotekssystemet i Träfflista och i Sparade sökningar) kan varken e-post
eller inkorgsmeddelanden skickas från Arena. I stället resulterar nya tillägg till katalogen i en reservation för den titeln hos
användaren.

Alternativet Meddelande vid alla träffar första gången innebär att alla resultat skickas – inte bara de nya som lagts till initialt –
baserat på profilen.

Förutsättningar för att Nyhetsservice ska fungera
l Spara sökning måste ha aktiverats i portleten Träfflista och/eller Artiklar: sökresultatslista.

l URL:er måste ha definierats i Admin: installationsuppgifter om länkar till de nya titlarna ska inkluderas i
meddelandena.

l Sparade sökningar och/eller Artiklar: sparade sökningar bör placeras någonstans på sajten. De är inte nödvändiga
för att nyhetsservicen ska fungera, men de rekommenderas ur ett användarperspektiv så att användaren kan hitta de
sparade sökningarna.

Se även: Admin: Installationsuppgifter, Sparade sökningar, Träfflista och Artiklar: sparade sökningar

Meddelanden
Som administratör med Inkorg-behörighet kan du skicka meddelanden till alla Arena-användare på ett visst
bibliotek/arkiv/museum. De kommer att få meddelandena i sina Arena-inkorgar.

Se även: Admin: Behörigheter

Visa meddelanden
1. Logga in på Arena och klicka på Mina meddelanden i inloggningspanelen. Alternativt kan du klicka på Mina sidor i

menyn och sedan på Mina meddelanden.

Skicka ett meddelande
1. I meddelandepanelen klickar du på Gå till utkorgen.

2. Välj en medlem på ett bibliotek, arkiv eller museum som du vill skicka ett meddelande till.

3. Ange ett ämne och skriv meddelandetexten.

4. Alternativt kan du klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska meddelandet.

5. Klicka på Skicka e-post.
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Om Arena
Ett Arena-system består av följande två huvuddelar:

l Backend-funktion – detta kan vara ett biblioteks-, musei- eller arkivsystem med ett offentligt gränssnitt till katalogerna,
användartransaktioner såsom lån och reservationer och Web 2.0-funktioner såsom betyg, recensioner och taggar.

l Informationssystem – här kan organisationen publicera information och erbjudanden till allmänheten som ett
alternativ till tjänster som erbjuds på plats. Man kan till exempel skriva artiklar om vad som händer på biblioteket,
tipsa om aktiviteter, etc.

Arena sammanfogar detta till en sajt som institutioner kan använda för att presentera sig, göra sina tjänster tillgängliga på
internet och låta användare bidra med ytterligare information.

Liferay
Liferay är innehållssystemet (CMS) byggt för Arena. Liferay är ett portlet-baserat CMS. Det är baserat på öppen källkod och är
utvecklat i Java. I Liferay finns många funktioner som kan användas i portalen, och till dessa kommer alla funktioner i Arena.

Se även: Liferay-dokumentation

Portletar
En portlet är ett fristående program. Portletar kan placeras en eller flera gånger på en eller flera sidor i Arena. En sida består
av flera portletar som tillsammans utgör den fullständiga informationen och/eller transaktionstjänsten som sidan erbjuder.

Arenas standardinstallation innehåller en struktur av sidor och portletar som tillhandahåller Arenas grundläggande tjänster.
Du kan lägga till portletar till befintliga sidor och i stort sett bygga sidan så att den uppfyller dina önskemål.

Alla portletar har några olika uppsättningar konfigurationer:

l Grafiskt utseende – Omfattar information såsom vilken titel som ska visas på olika språk. De flesta inställningar
relaterade till stilen utförs av Axiell under installationen.

l Konfiguration – Behörigheter till portleten, och delning av portleten.

l Arena preferensinställningar – portletar har även inställningar som är särskilt anpassade för funktionerna som finns i
Arena. För varje portlet finns det en standardinställning av preferenserna som används för varje fall.

Se även: Portletar i Arena

Språkhantering
Arena använder ett språksystem som gör det möjligt för sidor och portletar att fungera på olika språk. Genom att använda
detta system kommer text, t.ex. etiketter, rubriker och information, som visas på sidor och portletar att ändras automatiskt när
användaren väljer ett annat språk. Detta system hanterar även webbinnehåll, t.ex. artiklar, som kan finnas tillgängligt på olika
språk. Det innebär att det inte är nödvändigt att ha en uppsättning sidor och portletar på olika språk – varje språk hanteras
automatiskt inom varje sida och portlet.

Anmärkning:
Använd samma webbadress för alla språkversioner av en sida.

För Arena-portletar finns alla texter tillgängliga på engelska (GB och US), finska, ryska, svenska, norska (bokmål och
nynorsk), tyska och franska. Du kan också använda egna textversioner som ersättning för de som levereras. Liferay-
portlettexter är tillgängliga på flera språk och ingår i Liferay-paketet.

Stil
Den generella layouten och stilen på en Arena-sida hanteras genom att man använder ett tema. Varje tema består av en
CSS-uppsättning. Varje tema har en grundkonfiguration som gäller alla sidor, inklusive sidlayout, kolumner, färgsättning och
titelrad. Temat styr även hanteringen av menyn.

Ett tema kan finnas i olika färgscheman. Varje färgschema kan innehålla olika färgval och regler, men måste överensstämma
med temats grundläggande struktur.
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Se även: Ställa in grafiskt utseende

Arena-arkitektur
Med Arena kan biblioteks-, arkiv- och museimedlemmar få tillgång till och använda biblioteks-, arkiv- eller
museihanteringssystemets (LMS) katalog. De kan också kommunicera med andra medlemmar genom att skriva recensioner,
ge tips och sätta betyg.

För att klara allt detta måste Arena vara mer än bara en webbapplikation. Bland annat därför har vi valt att bygga Arena i
Liferay-miljö.

LMS
Detta är bibliotekssystemet, det vill säga mjukvaran som används för att hantera biblioteket (eller arkivet eller museet). Det
kan fungera med en eller flera databaser (kataloger), lokalt eller över hela landet. Exempel på LMS-mjukvara: Quria, BOOK-IT
och OpenGalaxy. Exempel på mjukvara för museum: EMu.

ALMA
Detta utgör gränssnittet mellan bibliotekshanteringssystemet och Arena. Det matchar relaterade instruktioner från LMS och
Arena, så att instruktioner som överförs mellan de två systemen tolkas och verkställs korrekt. Varje LMS behöver ett eget
ALMA.

Central services (CS)
Detta är komponenten i Arena som innehåller de centraliserade tjänsterna. Den tillhandahåller webbtjänster för den lokalt
installerade delen av Arena, och kan även ha andra komponenter installerade, såsom failover och grupperingsfunktioner.
Recensioner, betyg och taggar är exempel på Central services.

Lokala tjänster (LS)
Detta är kärnan i Arena. Den tillhandahåller även webbgränssnittet som användarna interagerar med.

Liferay och portletar
Liferay är den mjukvara som Arena är baserat på. Den utgör miljön som de små applikationerna (portletarna) körs i. Liferay
innehåller en mängd färdiga portletar som består av vanligt förekommande funktioner. Många andra portletar har utvecklats
särskilt för att förse Arena med specifika funktioner.

Installationer hos flera enheter
Arena är inte begränsat till användning med bara en biblioteks-, musei- eller arkivkatalog. Det kan användas för valfritt antal
och olika kombinationer av dem. Varje biblioteks-, musei- eller arkivkatalog hanteras av ett LMS (Library Management
System, bibliotekshanteringssystem) eller arkivsystem. Arena betraktar varje LMS som en enhet. Ett bibliotek, museum eller
arkiv kan bestå av många delar, såsom platser, filialer och avdelningar. Arena betraktar dessa sommedlemmar. Med andra
ord kan en enhet ha vilket antal medlemmar som helst.

Cookies som används i Arena
Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en sajt som använder cookies. Den finns två typer av
cookies:

l En beständig cookie som lagrar en fil i din dator under en längre tidsperiod. För denna typ av cookie framgår det hur
länge textfilen lagras i din dator.

l En sessionsbaserad cookie som endast sparas i din dators minne tillfälligt när du besöker en sajt. Den tas bort när du
stänger din webbläsare.
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Vad används cookies till?
Cookies kan innehålla information om vilka inställningar du har gjort och på så sätt behöver du inte upprepa inställningarna
när du besöker sidan på nytt. En cookie informerar sajten om att besökaren har besökt sajten tidigare och om vilka
inställningar som gjordes då. Om du uppdaterar dina inställningar, byts en befintlig cookie ut mot en ny. Detta innebär att
cookies används för att underlätta för dig när du besöker en specifik sajt.

Arena cookies
Arena cookies gör att du kan röra dig på sajten och använda viktiga funktioner som säkra områden, minneslistor. Dessa
cookies är sessionsbaserade och samlar inte in någon information om dig.

Vi använder dessa cookies för att:

l Identifiera dig som inloggad i ditt Arena-system.

l Hantera dina minneslistor.

l Bibehålla ditt valda språk mellan olika sidor.

Cookie Syfte Varaktighet Domän

COOKIE_SUPPORT
Informerar Arena om användarens webbläsare
accepterar cookies

Session
<library
domain>

Arena_Cookie_
Consent

De cookies som användaren valt. Om inget har valts
sparas ingen cookie.

6 månader
<library
domain>

GUEST_LANGUAGE_
ID

Hanterar visning av valt språk Session
<library
domain>

lastMsgFetch Visar meddelanden från biblioteket Session
<library
domain>

JSESSIONID Cookie för att bevara sessionen Session
<library
domain>

SELECTED_
LOCATION_VALUE

Den plats för evenemang som användaren valt att
filtrera på på startsidan. Om inget har valts sparas
ingen cookie.

Konfigureras av
bibliotekets webbplats,
förvalt värde: 7 dagar

<library
domain>

_rspkrLoadCore
Säkerställer att ReadSpeaker-funktionen är aktiverad
och fungerar från direkt.

Session
<library
domain>

ReadSpeakerSettings
Sparar inställningar som användaren väljer (såsom
hastighet och färg)

4 dagar
<library
domain>

TawkConnectionTime
Kommer ihåg användaren så att tidigare
konversationer kan identifieras för att förbättra tjänsten. Session

<library
domain>

twk_idm_key
Tawk.to, en live chat-funktionalitet, ställer in denna
cookie för att komma ihåg användare så att tidigare
chattar kan länkas.

Session
<library
domain>

Tredjepartscookies
I Arena använder vi följande tjänster från tredje part. Inte alla bibliotek använder alla tjänster. Användaren kan välja att stänga
av cookies från tredje part i webbläsaren.

Facebook
Cookie Syfte Varaktighet Domän

CacheStorageVersion
Används av Facebook för att leverera ett antal reklamprodukter,
bland annat erbjudanden i realtid från tredjepartsannonsörer.

Beständig facebook.com

datr Sajtens säkerhet och integritet 2 år facebook.com
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Cookie Syfte Varaktighet Domän

fr Reklam 3 månader facebook.com

sb Används av Facebook för att förbättra vänförslag. 2 år facebook.com

dpr
Sparar information om inloggade Facebook-användare i syfte
att ge rekommendationer om reklam och uppdatera innehållet.
Innehållet i cookien bekräftas i användarvillkoren för Facebook.

1 vecka facebook.com

wd
Sparar information om inloggade Facebook-användare i syfte
att ge rekommendationer om reklam och uppdatera innehållet.
Innehållet i cookien bekräftas i användarvillkoren för Facebook.

1 vecka facebook.com

Google Analytics
Arena använder Google Analytics för att mäta hur många användare som interagerar med sajtens innehåll.

Cookie Syfte

_ga Skapar ett unikt ID som används för att generera statistik om hur användaren använder sajten.

_ga_* Bevarar sessionens status

_gat Används för att reglera antalet anrop

_gid Skapar ett unikt ID som används för att generera statistik om hur användaren använder sajten.

collect
Används för att skicka data om användarens enhet och beteende. Spårar användaren mellan olika enheter
och marknadsföringskanaler.

__gads Tillhandahåller annonsvisning eller retargeting.

googtrans Sparar språkinställningar.

Cookie Syfte Varaktighet Domän

NID
Registrerar ett unikt ID som identifierar en återkommande användare. Detta ID
används för riktad reklam.

6 månader google.com

Om du inte vill att dina besök i Arena ska visas i Google Analytics statistik kan du lägga till opt-out-tillägg till din webbläsare.

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

Twitter
Denna cookie används för att komma ihåg en användares valda språk. Den lagrar varken någon personlig information eller
installerar någon spårare i datorn, och anses inte som stötande.

Cookie Syfte Varaktighet Domän

lang Hantering visning av valt språk. Session syndication.twitter.com

_twitter_
sess

Tillåter användning av Twitter-funktionalitet utan att behöva logga in,
och innehåller viss spårningsinformation som Twitter använder för att
förbättra sina tjänster.

Session twitter.com

guest_id
Används för att identifiera användaren, Twitter tilldelar en unik kod
som spårar användarens besök i Twitter-flödet.

6 månader twitter.com

YouTube
Dessa cookies används för att uppskatta användarens bandbredd för sidor med integrerade YouTube-videor eller för att föra
statistik över vilka YouTube-videor du har sett. Dessa cookies anses inte som stötande.
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Cookie Syfte Varaktighet Domän

IDE
Används av Google DoubleClick för att registrera användarbeteende efter
att ha sett eller klickat på en annons. Avsikten är att mäta reklamens effekt
och kunna erbjuda riktad reklam för användaren.

1 år doubleclick.net

NID
Registrerar ett unikt ID som identifierar en återkommande användares
enhet. Detta ID används för riktad reklam.

6 månader google.com

PREF
Registrerar ett unikt ID som Google använder för att skapa statistik över
användarens beteende på olika sajter.

1 år youtube.com

VISITOR_
INFO1_
LIVE

Försöker uppskatta användarens bandbredd på sidor med integrerade
YouTube-filmer.

6 månader youtube.com

YSC
Registrerar ett unikt ID för att skapa statistik över vilka YouTube-videor
som användaren har sett.

Session youtube.com

Wikipedia-artiklar
Dessa cookies används för att visa banners och meddelanden som passar för regionen eller medverkar till att beräkna unika
besökare på sajten. Dessa cookies är antingen sessionsbaserade och går ut när användaren lämnar webbläsaren eller
innehåller inga personuppgifter och anses inte som stötande.

Cookie Syfte Varaktighet Domän

GeoIP
Hjälper Wikipedia att visa banners och andra meddelanden beroende på
region och baserat på informationen i en GeoIP-databas.

Session wikipedia.org

WMF-Last-
Access

Hjälper Wikipedia att beräkna unika enheter som skickar anrop till deras sajt. 1 månad wikipedia.org

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

Förhindra lagring av cookies
Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du avaktivera cookiefunktionen i din webbläsares
säkerhetsinställningar. Inga cookies kommer då att lagras, men detta innebär även att du inte kommer att kunna använda alla
funktioner på sajten. I användardokumentationen för din webbläsare finner du mer information om hur förhindra lagring av
cookies.

Webbläsare som stöds
Följande versioner testas och stöds för Arena 3.3/4.0 (användar- och administrationsfunktioner).

Desktop
Internet Explorer 11 och Edge 1, 2

• Chrome, senaste version

• Firefox, senaste version

• Safari, senaste version

Mobil
• Safari mobile 1, 2

• Chrome 1, 2

1) Endast låntagarfunktioner
2) Rent tekniskt fungerar sajter som använder icke-responsiv design, men de passar inte mobila enheter
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Anmärkningar
Webbläsarversioner som släpptes efter en större Arena-release, har inte testats och stöd för dessa nyare webbläsare ges
endast enligt bästa förmåga.

Webbläsarversioner som stöddes med en ursprunglig utgåva av en Arena-version och som har nått slutet på sin
produktlivslängd testas inte längre i efterföljande servicereleaser och stöd för dessa äldre webbläsarversioner kommer
endast ges enligt bästa förmåga.

Kompabilitetsläge och Quirks-läge stöds inte. (Dessa är olika tekniker där webbläsaren efterliknar en äldre version.)

Statistikverktyg
Liferay har inbyggt stöd för Google Analytics, men du kan även använda andra statistikprogram. För de flesta
kundstatistikprogram behöver du lägga till antingen vissa metadata eller JavaScript till varje sida. En del teman har inbyggt
stöd för Google Analytics.

Google Analytics
Så här definierar du Google Analytics-ID:

1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Konfiguration/Webbplatsinställningar i menyn på vänster sida.

3. Klicka på fliken Avancerat.

4. Skriv in aktuellt Google Analytics-ID under Uppföljning/Google Analytics ID.

5. Klicka på Spara.

Lägga till ett JavaScript i Arena
I Hantera /Webbsidor i Admin-verktygsfältet (när du är inloggad på Liferay) finns ett område där du kan lägga till globala
JavaScript som verkställs på alla sidor. Kopiera JavaScript-segmentet från kunden och lägg till det i det avsnittet.

Lägga till metadata
Det finns inget enkelt sätt att lägga till metadata utan att redigera det lokala ämnet så att metadata-taggen läggs till på varje
sida. Nackdelen med det är att denna ändring måste göras vid varje uppdatering eftersom den då tas bort.

GDPR
Arena utvecklas kontinuerligt för att uppfylla kraven i GDPR (General Data Protection Regulation). Hittills har följande
implementerats:

l Låntagaren kan läsa all information som har lagrats i systemet (både Arena och backend-information) på sidan Mina
uppgifter, under den översta rubriken Mina uppgifter. Backend bestämmer vilken låntagarinformation som sparas
och returneras vid ett anrop från Arena.

l Låntagaren får regelbundet påminnelser om att kontrollera profilinformationen i systemet. En påminnelsetext visas (i
inloggningsportleten) om profilinformationen inte har uppdaterats på ett inställt antal dagar (standard: 365 dagar;
inställt av Axiell). Låntagaren har två val:

l Gå till Mina uppgifter och eventuellt uppdatera informationen.

l Avvisa texten. Det är backend som avgör om denna funktion används eller ej.

l Det finns länkar till text som berättar om lånehistorik och allmänna överenskommelser på sidan Mina uppgifter som
låntagaren kan läsa (om aktiverat i portleten). I Mina uppgifter under Registrerade konton kan låntagaren
aktivera/inaktivera lånehistorik (själva lånehistoriken finns på sidan där portleten Lånehistorik har lagts till).

l Låntagaren kan välja att radera sitt konto genom att kontakta bibliotekspersonalen, som då kan radera kontot i
backend. Alla uppgifter lagrade i Arena kommer då också att raderas. Om låntagaren har ett smek-/användarnamn
blir det anonymt. Recensioner som skrivits raderas inte men visas med det anonyma smek-/användarnamnet.
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l När man anmäler sig till ett evenemang sparas användarens e-postadress tillsammans med antalet anmälda
deltagare så att biblioteket kan informera om uppdateringar eller inställda evenemang. Den sparade informationen
raderas när:

l Evenemanget har avslutats

l Evenemanget har ställts in

Stöd till slutanvändare
Vi har förberett ett dokument som biblioteket kan använda som underlag för stöd till slutanvändare av Arena-webbplatsen:
Snabbguide för slutanvändare. Det finns längst ner på denna sida: Snabbguide för slutanvändare. I dokumentet utgår vi
från att temat Arena Nova, tillgängligt från och med Arena 4.0, används. Anpassa informationen så att innehållet passar er
egen Arena-webbplats.
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Sidor och portletar
Det grafiska utseendet i Arena bestäms till stor del av ett tema, till exempel Arena Go eller Arena Nova. Olika teman ingår
beroende på vilken Arena-version som du använder. De flesta inställningar relaterade till stilen utförs av Axiell under
installationen.

Portletar skapar dynamiskt innehåll på sidor och används för många olika syften. Förutom en stor mängd Liferay-portletar,
innehåller Arena ett antal skräddarsydda portletar som Axiell har utvecklat.
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Arena Nova
För Arena-installationer från och med version 4.0. kan Arena Nova användas för en smart och konsekvent layout. Arena Nova
aktiveras av Axiell. Det inkluderar flera komponenter som kan användas sommallar, till exempel fokusgenvägar,
nyhetsartiklar och evenemangsartiklar. Följande avsnitt beskriver hur du kan göra anpassningar som passar din sajt.

Fokusgenvägar
Fokusgenvägar ligger högst upp på startsidan för att direkt fånga besökarens uppmärksamhet och intresse. Du kan välja att
lyfta fram vissa delar av bibliotekets verksamhet eller sidor på bibliotekets sajt.

Följ stegen nedan för att redigera en fokusgenväg:

1. Gå till startsidan. Du finner förberedda exempel på fokusgenvägar.

2. Klicka på redigeringsikonen för artikeln som du vill uppdatera.

3. Ändra rubriken till den titel du föredrar.

4. Lägg till en kort och lockande text på 2-3 rader som beskrivning.

5. Klistra in länken dit genvägen ska gå – helst har du redan denna sida öppen i en annan webbläsarflik.

6. Välj en bild från Dokument och media eller ladda upp en ny bild från din dator. Se till att bilden inte är högupplöst
(anpassad för utskrift) för att undvika att sidan laddas långsamt. Se till att ange en Alt-text för tillgänglighet.

7. Beroende på bildernas färger och klarhet är det möjligt att du vill anpassa textens utseende under Text och
toningsfärger. Till exempel kan du välja Vit text/svart toning eller vice versa – pröva helt enkelt olika alternativ för att
se vilket som ser bäst ut med bilden du valt.

8. Kanske vill du använda en bakgrundsfärg istället för en bild. I så fall anger du den RGB-färgkod som du vill använda i
hexadecimalt format.

9. Klicka på Publicera och uppdatera sidan för att se att din fokusgenväg har sparats och att artikeln visas så som du
vill.

Du kan konfigurera artiklarnas ordningsföljd i fokusgenvägen med hjälp av fältet Ordning. 1 är den största bilden till vänster.
Se till att du inte ställer in samma värde för olika artiklar eftersom då kommer sorteringen att ske enligt artikelnamn och värdet
för ordningsföljden har ingen verkan.

Så funkar det-artiklar
Så funkar det-artiklar ger information om tjänster som biblioteket erbjuder.

En del tjänster kan beskrivas kortfattat och passar in på ett kort utan någon länk. Andra tjänster kan behöva en mer
omfattande beskrivning och då skapas en länk till en annan sida med all information.

Följ stegen nedan för att lägga till en så funkar det-artikel:

1. Gå till sidan med information om bibliotekets tjänster.

2. Klicka på +-tecknet i innehållspresentatören.

3. Välj Så funkar det i listan.

4. Skriv en rubrik, en sammanfattning och innehåll. Om du endast anger en sammanfattning och inget innehåll, kommer
det inte finnas någon länk till en artikel.

5. Om du vill länka till en annan sida från artikeln, använd då fältet Länk. Fyll i titeln till länken under Länktext.

6. Välj en bild som ska visas i vyn med hela artikeln. Det är valfritt att använda en bild, men det förbättrar artikeln och
användarupplevelsen. Välj en bild från Dokument och media eller ladda upp en ny bild från din dator. Se till att bilden
inte är högupplöst (anpassad för utskrift) för att undvika att sidan laddas långsamt. Se till att ange en Alt-text för
tillgänglighet.

7. Välj Visningssida bland valen längst ned – i detta fall, Så funkar det.

8. Publicera artikeln och uppdatera sidan för att se att artikeln visas i listan.
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Nyhetsartiklar
Nyhetsartiklarna kan till exempel beskriva nyheter och teman på biblioteket. På startsidan hittar du de senaste artiklarna från
kategorin Nyheter, med en länk till en hela nyhetsartikeln.

Följ stegen nedan för att lägga till en nyhetsartikel:

1. Gå till startsidan.

2. Klicka på +-tecknet i innehållspresentatören för nyheter.

3. Välj Artikel i listan.

4. Skriv en rubrik, en sammanfattning och innehåll. Sammanfattningen visas i nyhetslistan på startsidan.

5. Välj en bild som ska visas i vyn med hela artikeln. Det är valfritt att använda en bild, men det förbättrar artikeln och
användarupplevelsen. Välj en bild från Dokument och media eller ladda upp en ny bild från din dator. Se till att bilden
inte är högupplöst (anpassad för utskrift) för att undvika att sidan laddas långsamt. Se till att ange en Alt-text för
tillgänglighet.

6. Välj Visningsida bland valen längst ned – i detta fall, Artikel.

7. Publicera artikeln och uppdatera startsidan för att se att artikeln visas i nyhetslistan.

8. Klicka på artikeln för att se att hela artikeln visas även i fullsidesvisningen.

Evenemangsartiklar
Evenemangsartiklar används för att beskriva evenemang på biblioteket som besökare kan delta i, till exempel
författarläsningar, högläsning av barnböcker och internetlektioner för seniorer.

Evenemang presenteras på startsidan (de kommande sex evenemangen) och på evenemangssidan (alla kommande
evenemang).

Följ stegen nedan för att lägga till en evenemangsartikel:

1. Gå till evenemangssidan.

2. Klicka på +-tecknet i innehållspresentatören för evenemang.

3. Välj Evenemang i listan.

4. Fyll i evenemangets titel.

5. Lägg till en lättfattlig men beskrivande text för evenemanget under Innehåll.

6. Ange en start- och sluttid för evenemanget. Om evenemanget pågår i flera dagar, lägg då även till ett slutdatum.

7. Fyll i en plats och en adress.

8. Välj en bild från Dokument och media eller ladda upp en ny bild från din dator. Se till att bilden inte är högupplöst
(anpassad för utskrift) för att undvika att sidan laddas långsamt. Se till att ange en Alt-text för tillgänglighet.

9. Under Metadata väljer du kategorier såsom plats eller målgrupp.

10. Under Tider anger du evenemangets slutdatum som Utgångsdatum.

11. Välj Visningssida bland valen längst ned – i detta fall, Enskilt evenemang.

12. Publicera artikeln och uppdatera sidan för att se att artikeln visas i listan.

Filialartiklar
Biblioteksfilialerna finns på en sida som vanligtvis kallas Våra bibliotek. Du kan klicka på en filial för att se en
helsidespresentation för en viss filial.

Följ stegen nedan för att lägga till en filial:

1. Gå till sidan med biblioteksfilialerna.

2. Klicka på +-tecknet i innehållspresentatören för biblioteksfilialer.

3. Välj Filialinformation.

4. Fyll i titel – namn på biblioteksfilial.

5. Ange adress, postnummer och ort – denna information används för att visa bibliotekets plats i Google Maps.
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6. Ange en e-postadress.

7. Välj en bild från Dokument och media eller ladda upp en ny bild från din dator. Se till att bilden inte är högupplöst
(anpassad för utskrift) för att undvika att sidan laddas långsamt. Se till att ange en Alt-text för tillgänglighet.

8. Lägg till en kort men kärnfull beskrivning av filialen. Texten visas i en textruta i helsidespresentationen för filialen.

9. Under Öppettider kan du skapa en koppling till Google Calendar eller KIFI (endast Finland). Om fältet
Biblioteksnamn lämnas tomt kommer biblioteksinformationen visas utan fältet för öppettider.
Google Calendar: Ange filialens kalendernamn, till exempel Lagersberg bibliotek – Axiell konfigurerar kopplingen till
Google Calendar när sajten ska aktiveras.
KIFI: Ange exakt sträng från KIFI

10. Välj Visningssida bland valen längst ned – i detta fall, Filial.

11. Publicera artikeln och uppdatera sidan för att se att filialen visas i listan.

12. Klicka på artikeln för att se att hela artikeln visas i helsidespresentationen av filialen. Om du vill uppdatera
beskrivningen av filialen, då går du tillbaka till listvyn och klickar på Redigera för filialen.

Vanliga frågor-artiklar
Vanliga frågor är den typ av frågor som ofta ställs av besökare. Vanliga frågor kan användas för att samla in dessa frågor på
en sida i ett smart format där frågor och svar kan visas på ett kompakt och användarvänligt sätt. Ju kortare, desto bättre, gäller
för såväl frågor som svar.

Följ stegen nedan för att lägga till en artikel med vanliga frågor:

1. Gå till FAQ-sidan.

2. Klicka på på +-tecknet i innehållspresentatören för vanliga frågor.

3. Välj FAQ i listan.

4. Ange en titel – själva frågan.

5. Fyll i svaret under FAQ – svar.

6. Publicera artikeln och uppdatera FAQ-sidan för att se att fråga och svar visas i listan.

Bildhantering
Det finns många sätt att optimera användning av bilder, men här följer några enkla rekommendationer som vanligtvis fungerar
bra. Mitten av bilden visas automatiskt vilket innebär att bildens höjd spelar mindre roll.

När det gäller bakgrundsbilder som fyller hela webbläsarfönstret rekommenderas bilder i 16:9-format som är 1920 pixlar
breda, eftersom 1920 pixlar är en vanlig skärmupplösning.

För fokusgenvägar och evenemang räcker det med att använda bilder i 4:3-format som är 800 pixlar breda.

Bildresurser
”En bild är värd mer än tusen ord!” Tänk dig vad en text tillsammans med en bild kan åstadkomma för bibliotekets sajt.

Om du inte själv har fina bilder, följer här några exempel på sajter där du hittar bilder som är gratis att använda.

l Unsplash - unsplash.com

l Pixabay - pixabay.com

l Picjumbo - picjumbo.com

Kom ihåg att det är god praxis att nämna fotografen med namn när du använder bilder som andra tagit, helst i slutet av artikeln
eller intill bilden om den används i brödtexten.

Bilder som du finner online kan ha en hög upplösning och måste därför komprimeras för att undvika att din sajt laddas
långsamt. Du kan använda verktyg som Photoshop eller GIMP, eller gå till sajten nedan för att snabbt och enkelt ändra storlek
på en bild:

l pinetools.com/resize-image
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Öppettider
Öppettider visas på bibliotekssidan där besökaren kan se hela veckans tider, och även bläddra framåt för att se tiderna för
kommande veckor. Det finns också en sida som visar dagens öppettider för alla bibliotek. Det går att visa både bemannade
öppettider och Meröppet-tider.

Informationen som visas i öppettider hämtas från bibliotekets Google-kalender eller från KIFI (endast Finland).

Visning av öppettider ingår i Arena-installationer med Arena Nova.

Lägga in ordinarie öppettider i Google-kalendern
Bibliotekspersonalen lägger in information om öppettider i Google-kalendern. Varje enhets öppettider representeras av olika
kalenderhändelser, alla med enhetens namn som rubrik. Meröppet-tider registreras i separata kalenderhändelser med en text
i beskrivningsfältet.

Start
1. Logga in i Google med bibliotekets konto och välj Kalender bland Googles appar uppe till höger.

2. Under Mina kalendrar visas befintliga kalendrar – kanske finns det endast en i ditt fall – se till att bibliotekets kalender
är ibockad.

3. Klicka på Inställningar och delning för kalendern och kryssa i Gör tillgänglig för alla.

Skapa kalenderhändelse
4. Klicka på den tidpunkt i kalendern där du vill börja lägga in öppettider, till exempel dagens datum.

5. Ange enhetens namn som titel i fältet högst upp. Alla händelser för den enheten ska ha samma titel.

6. Ange när biblioteket (enheten) har öppet, till exempel 10.00 till 20.00. Du behöver inte ändra datumet.

7. Välj upprepning om det behövs, till exempel Varje vardag (måndag till fredag), för återkommande öppettider. Glöm
inte att ange ett slutdatum för upprepade händelser.

8. Fortsätt med att lägga in ordinarie öppettider för alla dagar som biblioteket har öppet. Dagar som saknar
kalenderhändelser kommer att visas som stängda i Arenas öppettider.

9. Lägg sedan in öppettider för de andra enheterna om det finns flera filialer.

Meröppet
Om biblioteket tillämpar Meröppet skapar du en separat kalenderhändelsen för enheten, anger tiden och skriver in en valfri
text i beskrivningsfältet. Beskrivningsfältet används för att skilja Meröppet från normala öppettider. Det är lämpligt att skriva
Meröppet, så är det tydligt om du behöver redigera händelsen senare.

Dessa händelser kommer att visas på egna rader med tiderna följt av texten Meröppet och de vanliga öppettiderna kommer
endast att visa tiderna.

Notera:
Kalenderhändelser med normala öppettider och kalenderhändelser med Meröppet-tider kan inte överlappa varandra - de
måste ha olika tider under dagen.
Exempel: Om biblioteket har öppet 8-21 men med vissa obemannade tider, anger du 8-10 somMeröppet, 10-18 som
normala öppettider och 16-18 som Meröppet.

Lägga in undantag i Google-kalendern
Det kan finnas dagar då biblioteket har stängt, till exempel nyårsafton, eller dagar med ändrade tider.

Stängda dagar
1. Bläddra fram till dagen som ska stängas i kalendern och klicka på den dagens öppettider.

2. Välj Radera händelse (soptunnan) och klicka därefter på Den här händelsen.
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Ändrade tider
1. Bläddra fram till den dag där tiden ska ändras och dubbelklicka på händelsen.

2. Ändra tiden som visas högst upp och klicka på Spara. Inget annat ska ändras.

3. Välj Den här händelsen i dialogen som visas och klicka på OK.

Gör på samma sätt med övriga dagar då biblioteket är stängt eller har tider som avviker från de ordinarie öppettiderna.

Notera:
Översättningar av beskrivningarna för bemannade/Meröppet-tider fungerar fint om Google translate används för Arena-
webbplatsen men inte om portleten Språk används.

Biblioteksspecifik information
Ibland vill man visa specifik information om de olika biblioteken, t ex om öppettider, evenemang som sker på ett visst bibliotek,
eller tjänster som erbjuds bara där.

Kategorier
Den biblioteksspecifika informationen filtreras med hjälp av kategorier. En kombination av kategorier för bibliotekens namn
samt kategorier för artiklar gör att informationen visas.

1. Kontrollera att biblioteken finns inlagda som valbara kategorier under Platser (dessa platser används även för
evenemang). Om inte, börja med att lägga till dem.

2. Lägg till två kategorier under Artikelkategorier, exempelvis Nyheter – bibliotek och Så funkar det – bibliotek.

Skapa innehåll
Nyhetsartikel med biblioteksspecifik information

1. Välj Innehåll/Artiklar i menyn till vänster.

2. Klicka på plustecknet nere till höger på skärmen.

3. Välj strukturen Artikel.

4. Skapa artikeln med titel, ingress, bild och så vidare.

5. Se till att artikeln har rätt kategorier kopplade. För nyhetsartiklar, välj Nyheter – bibliotek under Artikelkategorier. Välj
aktuellt bibliotek under kategorin Platser.

6. Se till att artikeln har rätt visningssida.

Se även: Nyhetsartiklar

Så funkar det-artikel med biblioteksspecifik information
1. Välj Innehåll/Artiklar i menyn till vänster.

2. Klicka på plustecknet nere till höger på skärmen.

3. Välj strukturen Så funkar det.

4. Skapa artikeln med titel, ingress, bild och så vidare.

5. Se till att artikeln har rätt kategorier kopplade. För Så funkar det-artiklar, välj “Så funkar det – bibliotek” under
Artikelkategorier. Välj aktuellt bibliotek under kategorin Platser.

6. Se till att artikeln har rätt visningssida.

Se även: Så funkar det-artiklar

Filialartiklar
Se till att filialinformationen märks upp med rätt bibliotek under kategorin Platser. När rätt bibliotek är kopplat till artikeln
kommer nyhetsartiklarna och Så funkar det-artiklarna att visas när man klickar på biblioteket för att få veta mer.
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Se även: Filialartiklar

Biblioteksspecifika evenemang
1. Välj Innehåll/Administration av evenemang och skapa ett nytt evenemang med rätt plats för biblioteket.

2. Lägg till portleten Evenemang på sidan /Filial.

Se även: Skapa ett evenemang
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ArenaGo
ArenaGo är en komplett installation av Arena med fördefinierad struktur av innehåll och layout. I samband med installationen
besvarar biblioteket ett enkelt frågeformulär som skickas till ansvarig hos Axiell Sverige, som i sin tur anpassar informationen i
ArenaGo och publicerar sajten.

Denna sida beskriver innehållet i ArenaGo . För mer detaljerad information rörande funktionaliteten ber vi dig konsultera
Arenas hjälpsida.

Systemkrav för ArenaGo : senaste versionen av Firefox, Chrome eller Safari och minst version 9 av Internet Explorer.

ArenaGo omfattar sju huvudmenyalternativ: Startsida, Inspiration, Barn, Ungdom, Vi erbjuder, Öppet & Kontakt och Mina
sidor.

Funktionerna omfattar söklistor, katalogpostsidor och sidor för mer specifika sökningar. På varje sida finns en
inloggningsfunktion, möjlighet att ändra språk, gå till huvudmenyn samt söka och läsa text.

Startsida
Startsidan består av följande:

l Bildspel (Artiklar: Visa artikel ) (Artiklar: Visa artikel)

l Välkomsttext (Artiklar: Visa artikel ) (Artiklar: Visa artikel)

l Lista med rekommenderad läsning (Dynamisk lista) (Dynamisk lista)

l Lista med de senaste betygsatta titlarna (Topplista) (Topplista)

l Populära taggar (Taggar: Taggmoln) (Taggar: Taggmoln)

l Samt basfunktioner

URL till sökresultatsidan för artiklar
Sökresultatsidan består av följande:

l Sökresultatlista med 10 träffar (Träfflista) (Sökresultat)

l Sökfasetter som gör det möjligt att filtrera sökresultaten (Sökfasetter) (Sökfasetter)

l Länkar till externa tjänster (Dynamiska länkar) (Dynamiska länkar)

l Taggmoln som visar taggar (Taggar: Taggmoln) (Taggar: Taggmoln)

l Samt basfunktioner

Katalogpostsida
Katalogpostsidan består av följande:

l Information om katalogpost (Katalogpost) (Katalogpost)

l Fler titlar av samma upphovsperson (Dynamisk lista) (Dynamisk lista)

l Liknande titlar baserat på ämnesord (Dynamisk lista) (Dynamisk lista)

l Sökfasetter för vidare sökning efter ämne eller upphovsperson (Sökfasetter) (Sökfasetter)

l Länkar till externa tjänster (Dynamiska länkar) (Dynamiska länkar)

l Taggar (Taggar: Taggmoln) (Taggar: Taggmoln)

Inspiration
Inspiration-sidan består av följande:

l Listor som uppdateras automatiskt:

l Senast betygsatta (Topplista) (Topplista)
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l Senast recenserade (Topplista) (Topplista)

l Dessutom finns fem undermenyalternativ.

l Varje sida består även av fyra listor.

Barn
Barn-sidan består av följande:

l Listor som uppdateras automatiskt.

l Dessutom finns fem undermenyalternativ.

l Varje sida består även av fyra listor

Innehållet som visas omfattar bokomslag, titel och upphovsperson.

l Funktioner

l Navigation

l Listor (Dynamisk lista)(Dynamisk lista)

Vi erbjuder
Vi erbjuder-sidan består av följande:

l Navigation

l Skaffa lånekort (Detta styrs av bibliotekshanteringssystemet och är eventuellt inte tillgängligt i alla ArenaGo -
inställningar)

l Specifika artiklar relaterade till erbjudanden (Artiklar: Visa artikel ) (Artiklar: Visa artikel)

Sidorna har följande undermenyer:

l Skaffa lånekort

l Undermeny 1 – undermeny 10

Öppet & Kontakt
Öppet & Kontakt-sidan består av följande:

l Navigation

l Öppettider och kontaktinformation (Artiklar: Visa artikel ) (Artiklar: Visa artikel)

l Kontakta biblioteket (formulär)

l Inköpsförslag (formulär)

l Fjärrlån (formulär)

l Lista med taggar biblinfo

På denna sida sorteras artiklarna stigande efter fältet titel – från A till Ö 1–10. Använd detta för att strukturera ordningsföljden
för biblioteken i din lista.

Redigera biblioteksinformation
Om du loggar in från olika platser:

1. Logga in som Liferay-administratör.

2. Gå till sidan Öppet & Kontakt.

3. Klicka på Lägg till.

4. Välj mallen structureLibraryinfo.

5. Döp artikeln.

6. Gå till Biblioteksfoton och klicka på Välj.

7. Klicka på mappen Biblioteksfoton.
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8. Välj ett foto av biblioteket och lägg till det.

9. Fyll i övrig information som du vill visa på sidan.

10. Klicka på Publicera.

Bibliotekssida – denna behövs om biblioteket består av flera enheter. Varje enhet listas här och har en kopia av mallen
structureLibraryInfo-extended.

Personal – denna sida innehåller en lista med anställda. Det finns en mall: structurePersonnel. Alla artiklar här kategoriseras
med taggen lib-staff sorterade efter artiklarnas titlar i stigande ordning.

Mina sidor
Mina sidor-sidan består av följande:

l Mina lån: Information om de lån som låntagaren har hemma

l Mina reservationer: Information om reserverad media och avgifter

l Mina avgifter: Aktuell total skuld

l Mina uppgifter: Användarnamn, adress, lånekort och pinkod

l Mina sparade sökningar: Sökningar som låntagaren sparat genom att klicka på ikonen

l Mina meddelanden: Alla typer av meddelanden från biblioteket

l Mina recensioner: Alla typer av recensioner eller betyg som låntagaren har gett

Tilläggsfunktion:

l Navigation Navigation

l Artiklar: Visa artikel Artiklar: Visa artikel

Fler tips
Justera bilder och text
Anmärkning:
En bild måste vara 1120 pixlar bred för att fylla en rad. En bild måste vara 960 pixlar bred för att fylla en kolumn.

1. Klicka på bilden i redigeraren och välj bildverktyget.

2. Klicka på Utseende.

3. Välj Justering Ej-inställd.

4. Ta bort alla värden i Mått.

5. Ändra CSS-klassifikation till värde.

6. För att justera: skriv imgLeft eller imgRight i fältet.

Horisontella dynamiska listor
1. Kopiera mallsidan mall dynamisk lista.

2. För att ändra en lista från vertikalt till horisontellt läge: Avmarkera rutan Redigera kontroller.

LiferayLiferay-inställningar (grafisk visning)

Portletinställningar: Visa ram: ja

Avancerade stilalternativ: Ange din anpassade CSS-klassifikation: horizontal-list

Gruppera horisontella listor
Ange din anpassade CSS-klassifikation:

x=gruppens nummer

y=listans nummer

horizontal-list list-group-x list y
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Exempel:
En lista med vinnare av August-priset och Nobel-priset samt tips

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

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

Tips CSS: horizontal-list list-group-1 list 3
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Hantera sidor
Du kan konfigurera en sida i nästan alla avseenden. Du kan till exempel lägga till eller ta bort en sida, ändra sidnamn,
utseende, dess beroende av andra Arena-funktioner och inställningar samt dess koppling till andra sidor.

Sidbehörigheter
Roller används för att definiera behörigheter i Arena. Med standardleveransen följer högnivådefinitioner av några roller. Vi
rekommenderar att man inte använder sidbehörigheter. För roller specifika för sidbehörigheter ska du kontakta Axiell-support.

Konfigurera en sida
1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på Navigation/Publika sidor i menyn på vänster sida.

3. I trädvyn klickar du på kontextmenyn för sidan som ska konfigureras. Välj Konfigurera sida.

4. I Namn skriver du namnet på den nya sidan. Detta namn visas i navigeringsfältet.

5. Välj Dölj i navigationsmenyn om du inte vill att sidan ska visas i menyn. Detta är praktiskt om sidan ännu inte är klar
att användas.

6. I Vänlig URL skriver du sidans vänliga URL. Normalt behöver du inte ändra detta.
Anmärkning: Använd samma webbadress för alla språkversioner av en sida.

7. I Typ kan du ändra sidtypen som ställdes in när sidan skapades.

8. Klicka på Spara.

Skapa en sida
Arena levereras med ett visst antal sidor, men om du vill kan du lägga till fler sidor.

1. Logga in i Liferay.

2. Markera Navigation/Publika sidor i menyn på vänster sida.

3. I trädvyn klickar du på kontextmenyn för sidan som ska vara huvudsida för den nya sidan och markerar Lägg till
undersida.

4. Skriv in ett namn för den nya sidan.
Namnet kommer att utgöra ett menyobjekt när du navigerar i Arena och kommer vara en del av den URL som
systemet skapar automatiskt.

5. Om du har en flerspråkig sajt klickar du på flaggan för det språk du vill lägga till och skriver även in sidnamnet på det
språket.
Anmärkning:
Skapa inte språkversioner för sidans URL, utan endast för namnet.

6. Välj Dölj i navigationsmenyn om sidan inte är klar att visas för Arena-användare.
Detta är praktiskt medan arbetet med den nya sidan pågår.

7. Välj sidtyp.

Typ Beskrivning

Tom sida Skapar en tom sida med den layout som har valts.

Helsidesapplikation Används inte

Sidinställning Används inte

Länka till en sida på
denna webbplats

Fungerar som en omedelbar dirigering till en annan sida inom samma sajt.

Panel
Kan ha ett godtyckligt antal portletar på sig, men visning sker endast av en i taget.
Användarna väljer vilken portlet de vill använda ur en meny till vänster på sidan, och den
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Typ Beskrivning

valda portleten tar upp hela sidan.

Inbäddat Visar innehåll från en annan sajt inne i din portal.

Länk till URL Dirigerar till valfri URL som angivits av en administratör.

Kopia av en sida på
denna webbplats

Skapar en kopia av en befintlig sida på sajten.

Mallar

Blogg skapar en sida för redigering och visning av bloggar.
Innehållsvisningssida har en layout som du kan dra och släppa portletar i.
Wiki skapar en wikisida
Markera Överta ändringar om du vill att framtida ändringar av mallen ska göras automatiskt
på denna sida.

8. Klicka på Lägg till sida för att spara ändringarna.
Den nya sidan visas i trädvyn.

9. Gå tillbaka till sidan för att konfigurera Vänlig URL.
Anmärkning:
Använd samma webbadress för all språkversioner av en sida.

Skapa en kopia av en befintlig sida
Det kan vara praktiskt att skapa kopior av sidor, exempelvis som säkerhetskopia.

1. Följ instruktionerna ovan för att skapa en sida, men i rullgardinslistan under Typ väljer du Kopia av en sida på denna
webbplats.

2. Välj sidan under Kopiera från sida.

3. Klicka på Lägg till sida.

Ställa in grafiskt utseende
Du kan ställa in grafiskt utseende för en enstaka sida eller för alla sidor. Du kan även redigera ett tema eller CSS för att skapa
ett nytt grafiskt utseende. De flesta inställningar relaterade till stilen utförs av Axiell under installationen.

Om teman
Ett tema innehåller en grundläggande inställning som gäller för alla sidor. Det kan till exempel vara inställning av antal
kolumner, färgsättning som används i vardera kolumn, rubrikfält, hur menyer hanteras osv. Ett tema kan förekomma i olika
varianter som kallas Färgscheman. Färgscheman kan även omfatta andra regler inom strukturen som fastställts i temat.

Temainställningar
Alla teman i Arena har kompletterats med en grupp nya inställningar. Inställningarna har en textinmatning för värdet och en
kryssruta för aktivering och avaktivering av inställningen.

Kompatibilitetsläge, innehåll

i Internet Explorer kan du definiera vilken version av motorn som ska användas för att rendera en sida. Du kan lägga till olika
värden för den X-UA-Compatible META-taggen som anger hur Internet Explorer ska bete sig. Det vanligaste värdet och mest
populära valet (standard) är ”IE=edge”, vilket säkerställer att Internet Explorer alltid använder den senaste versionen. Den
senaste och aktuella versionen är också den snabbaste versionen.

Meta viewport-innehåll

meta viewport-taggen ger webbläsaren instruktioner kring bestämning av sidans mått och skalning och är nödvändig om du
har en sajt som använder responsiv design. Utan ett korrekt värde för meta viewport kommer mobila enheter att rendera sidan
i vanlig skrivbordsskärmbredd och sedan skala ner den tills den passar. Vårt standardvärde är ”ursprunglig skala=1.0,
bredd=enhetsbredd”, men du kan ändra detta för att passa dina behov. Kom ihåg att lägga till ett komma mellan värdena.
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Extern favicon

Du kan lägga till en länk till en extern favicon, som används för bokmärken och i webbläsarens URL-fält. Det finns även
möjlighet att lägga till en länk till en apple-touch-ikon, som används på Apple-enheter när du bokmärker eller lägger till något
till startskärmen. Lägg bara till sökvägarna till dina bilder och markera kryssrutan.

Anmärkning:
Bokmärkesikoner i webbläsaren är ofta cachade, så räkna inte med att bokmärkesikonen ändras omedelbart om du lägger
till en annan bild.

Anpassat huvud och anpassad sidfot

Dessa textfält kan användas för tillägg av kod (javascript, meta-taggar, CSS osv.) till antingen dokumentets övre del eller allra
längst ned på sidan, direkt före den avslutande body-taggen. Observera att Liferay-sidinställningen har en liknande javascript-
funktion där du kan klistra in kod som ska verkställas längst ned på varje sida. Detta är bra för användare som inte är så
erfarna och mycket praktiskt för tillfälliga åtgärder och förbättringar. Men om du har en mer komplicerad webbsida och
javascript-funktionalitet, t.ex. använder du kanske några externa plugins eller delar javascripts mellan webbsidor, kan det
anpassade huvudet och sidfoten vara mycket användbara.

Temaegenskaper

Teman med låst bredd

I ett tema med låst bredd är bredden på huvud-wrappern låst. Detta gör att alla delar av Arena kommer att visas på
datorskärmar med begränsad upplösning. En vanligt förekommande låst bredd på en huvud-wrapper är 980 pixlar. Med den
bredden kommer Arena att visas i sin helhet på en datorskärm som har upplösningen 1024x768, utan att man behöver skrolla
horisontellt för att se innehåll som annars skulle ligga utanför skärmområdet.

Vertikal skrollning kan inte undvikas, eftersom sidlängder varierar beroende på innehåll. Till exempel kan en katalogsökning
ge en lång lista med resultat.

Fördelar med låst bredd på huvud-wrappern:

l Det huvudsakliga innehållsområdet som kan läsas är hårt styrt, utan att minimi- eller maximivärden behöver ställas
in.

l Layouter med låst bredd är ibland enklare att utforma, beroende på vilken effekt du vill ha. En del visuella designer
kan endast åstadkommas på rimligt sätt i en layout med låst bredd.

Nackdelar med låst bredd på huvud-wrappern:

l Textstorleken kan inte ökas särskilt mycket. Detta beror på att linjebredden inte ökar i takt med textstorlekens
ändring, vilket innebär att skärmen kan se rörig ut med stora teckenstorlekar.

l På en webbsida med låst bredd på 980 pixlar måste användare med små bildskärmar (800×600 pixlar) skrolla
horisontellt för att se innehåll som annars skulle ligga utanför skärmområdet. Trots åldern på sådana bildskärmar är
det fortfarande ett vanligt problem.

l En webbsida med låst bredd på 980 pixlar kan se alltför smal ut i stora, breda skärmvisningar.

Alla teman vars huvud-wrapper inte har en låst bredd kan låsas genom tillägg av någon CSS till din CSS-kundfil.

Kundanpassning
Kundanpassning kan baseras på vilket tema som helst. Kundspecifik stilanpassning placeras i en särskild CSS-fil som inte
åsidosätts eller tas bort när Arena applikationsprogram uppdateras.

Använda teman
Välja ett tema för en sida

1. Logga in i Liferay och klicka på Navigation/Publika sidor i menyn på vänster sida.

2. I trädvyn klickar du på kontextmenyn för sidan som ska vara huvudsida för den nya sidan. Välj Konfigurera sida.
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3. Klicka på fliken Grafiskt utseende.

4. Välj Definiera ett specifikt grafiskt utseende för denna sida.

5. Ändra inställningar i temat eller klicka på ett nytt tema.

6. Om du vill lägga till en kund-CSS till sidan ska du infoga den i CSS-fältet längst ned på sidan.

7. Klicka på Spara.

Välja ett tema för alla sidor
Om du ställer in grafiskt utseende för hela Arena är det praktiskt att använda samma tema för alla sidor. Du kan senare
använda andra teman på enskilda sidor.

1. Logga in i Liferay och klicka på Navigation/Publika sidor i menyn på vänster sida.

2. Välj Konfigurera i kontextmenyn.

3. Ändra inställningar i temat eller klicka på ett nytt tema.

4. I fältet costum-noscript-content ändrar du texten som visas om användaren har stängt av eller saknar javascript.
Som standard är inställningen på.

5. Klicka på Spara.

Tillgängliga teman
Arena innehåller följande teman: Urban, Modern, Arena Go och Agile. Varje tema är utformat för att passa olika slags
funktioner i Arena.

Arena Urban Tema

Detta tema innehåller följande inställningar:

l Ett huvud med logotyp.

l En meny placerad överst på sidan.

l Responsiv bredd. Layoutkolumner staplas under en viss skärmstorlek (768 pixlar). Menyn ändrar utseende och
beteende vid samma brytpunkt.

Bakgrundsbild

l För att ändra bakgrundsbilden till en egen bild använder du följande css:
#wrapper { 
background-image: url( the/path/to/your/image.jpg );
}

Specialfunktion

l Om en Liferay-artikel ges den anpassade CSS-klassen ”urbanFooter” (Grafiskt utseende/Avancerad utformning)
placeras artikeln som en sidfot på sidan.

Temat Arena Urban innehåller följande scheman:

l Urban

l Rural

Arena Modern Tema

Detta tema innehåller följande inställningar:

l Låst bredd, vilket säkerställer att allt stannar på sin plats.

l Särskilda layoutmallar som är optimerade för detta tema

l Stort huvud med sökportlet

l Genomgående gråfärgad design med analoga texturer för ett modernt grafiskt utseende

l Lar-filer innehåller artikel med förslag på sidfot som kan användas fritt eller anpassas efter dina egna behov
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Arena Modern har följande färgscheman:

l Standard: rött

l Alternativt: tanken med detta färgschema är att tillhandahålla en grund att bygga vidare på. Till exempel finns det inga
bakgrundsbilder och huvudet är mindre än i standardfärgschemat.

Skärmlayout
Arena innehåller en rad layoutmallar så att du kan anpassa skärmen på många sätt.

Ändring av skärmlayouten påverkar applikationernas layout kraftigt. Observera följande:

l Om du väljer en layoutmall som har färre områden än den layoutmall som används för tillfället flyttas applikationer
som befinner sig i områden som försvinner automatiskt till lämpligaste tillgängliga plats. Om du till exempel byter från
en layoutmall med tre kolumner till en med två kolumner flyttas applikationer som befinner sig i den högra kolumnen
från den tredje kolumnen som försvinner, till någon av de kolumner som är kvar.

l Layoutmallen gäller endast för den sida som visas för tillfället.

l Det går även att konfigurera enskilda portletars grafiskt utseende.

Se även: Hantera portletar och Konfigurera portletar

Ställa in skärmlayout
1. Följ instruktionerna under Konfigurera en sida.

2. I rullgardinsmenyn Type väljer du Layout och sedan mallen som du vill använda.

3. Klicka på Spara.

Layoutmallar
Arena innehåller en rad layoutmallar så att du kan anpassa skärmen på många sätt.

Ändring av skärmlayouten påverkar applikationernas layout kraftigt. Observera följande:Om du väljer en layoutmall som har
färre områden än den layoutmall som används för tillfället flyttas applikationer som befinner sig i områden som försvinner
automatiskt till lämpligaste tillgängliga plats. Om du till exempel byter från en layoutmall med tre kolumner till en med två
kolumner flyttas applikationer som befinner sig i den högra kolumnen från den tredje kolumnen som försvinner, till någon av
de kolumner som är kvar.Layoutmallen gäller endast för den sida som visas för tillfället.Det går även att konfigurera enskilda
portletars grafiskt utseende.

Se även: Hantera portletar och Konfigurera portletar

Ställa in skärmlayout
1. Logga in i Liferay och navigera till den sida som du vill välja skärmlayout för.

2. Klicka på Redigera i Admin-verktygsfältet.
Dialogen Redigera sida öppnas till vänster.

3. Klicka på layoutmallen som du vill använda och klicka sedan på Spara.

Lägga till en logotyp
Logotypens standardplacering är i det övre vänstra hörnet på sidan. Du kan välja en ny logotyp för din sajt (standardlogotypen
är Axiells). .

1. Klicka på Kontrollpanelen/Navigera/Publika sidor i menyn på vänster sida. I kontextmenyn (intill Publika sidor i
menyn) väljer du Konfigurera och ser till att fliken Grafiskt utseende öppnas.

2. Skrolla ner till Logotyp och klicka på Ändra.

3. I dialogen som öppnas söker du efter den nya logotypen.

4. Klicka på Spara.
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CSS-filer
Cascading Style Sheet (CSS) är ett stilmallsspråk som används för att beskriva utseende och formatering för ett dokument
som är skrivet på ett märkspråk, t.ex. HTML, XHTML och XML. CSS kan även ge en märksida olika utseende för olika
renderingsmetoder, exempelvis på skärmen, vid utskrift osv. Varje dokument är normalt länkat till en stilmall. Men de som
läser det dokumentet kan använda en annan CSS för att åsidosätta den som författaren har specificerat. Inställningarna för
CSS-filer är desamma för olika versioner av Arena.

arena.css
arena.css innehåller standardstilen för varje Arena-portlet. Varje Arena-portlet måste ha en standardstil som lagras i denna fil.
Denna CSS är temaoberoende, så alla CSS:er i filen gäller för alla teman. Standardstilarna måste bygga på Liferays klassiska
tema, som du ändrar efter behov i varje Arena-tema. ID:er bör undvikas inom arena.css, eftersom dessa stilar mest sannolikt
kommer att åsidosättas av temana.

arena-default.css
arena-default.css innehåller temastilarna för Arena-portletar. Denna CSS är temaberoende, vilket innebär att endast stilar
med koppling till det temat placeras där.

custom.css
custom.css innehåller stilarna för varje tema. Den är temaberoende men får inte innehålla stilar för Arena-portletar. Denna fil
innehåller allt utom Arena-portletstilar, inklusive sidstruktur, Liferay-knappar, bannern, Liferay-portletar osv. Dessa stilar kan
åsidosättas i färgscheman. CSS-filerna med färgscheman importeras sedan genom custom.css-filen inom varje tema, enligt
följande exempel:

@import url(blue.css);

@import url(green.css);

@import url(orange.css);

colour scheme.css
Varje CSS-fil med färgscheman laddas sedan upp på den aktuella sidan, men eftersom varje färgschema har en unik klass
före alla sina deklarationer gäller stilarna enbart färgschemat när användaren tittar på sidan. Denna klass läggs till i body-
taggen i HTML-koden, därav:

<body class="green">

Färgschemats klass bör normalt visas i början av varje deklaration, till exempel .green div.portlet-topper. Det enda undantaget
från denna regel är när du vill ha en webbläsarspecifik stil, till exempel

.ie9 .green div.portlet-topper

Vilka stilar som helst från valfri del av Arena kan placeras i färgschemats fil.

Customer.css
Alla ändringar som kunden vill göra bör placeras i filen customer.css (läggs till manuellt). Denna fil är den sista som laddas
och åsidosätter alla standardstilar som ingår ovan.

CSS-validering
Om du använder en CSS-valideringstjänst för en Arena-sida kan denna visa på några fel. Detta är ingen fara, eftersom de
flesta har en logisk förklaring.

Nedan hittar du några felmeddelanden från W3C-validatorn med beskrivningar.

Felmeddelanden Beskrivning

Missing ; before }
När du minimerar en CSS-fil går det att ta bort det sista semikolonet i stildeklarationen.
Detta görs för att minska filstorleken och förbättra prestandan.

at rule @-prefix är webbläsarspecifika regler som gör att det fungerar optimalt i alla webbläsare.

46



Felmeddelanden Beskrivning

Property doesn’t exist
(DXImageTransform, zoom)

En vanlig CSS-fix som lagts till för att det ska fungera i äldre versioner av Internet Explorer.

Importera funktionalitet till en sida
Vissa sidor, till exempel sidorna som ingår i Arena Nova-temat, innehåller funktionalitet som du kanske vill återanvända på
andra sidor för att uppnå enhetlig känsla på din Arena-webbplats. Detta exempel beskriver hur du kan lägga till Så funkar det-
strukturen till en befintlig sida genom att använda export/import-funktionerna.

1. Logga in i Liferay.

2. Gå till en sida som har Så funkar det-strukturen.

3. Välj Exportera / Importera i kontextmenyn för portleten Innehållspresentatör.

4. Klicka på Exportera.
Portletinställningarna sparas nu som en fil.

5. I fönstret som nu öppnas, klicka på Asset_Publisher...portlet.lar-länken under rubriken Ladda ner.
Siffrorna i filnamnet genereras automatiskt, baserat på datum och tid då filen skapades.

6. Filen sparas automatiskt till din Hämtade filer-katalog - om du vill kan du spara den spara den någon annanstans där
du lätt kan hitta den, t ex på ditt Skrivbord.

7. Stäng exportfönstret.

8. Gå till en sida där du vill lägga till Så funkar det-strukturen.

9. Klicka på plustecknet uppe till höger och leta upp portleten Innehållspresentatör som finns under Innehållshantering.

10. Dra in portleten på sidan.

11. Välj Exportera / Importera i kontextmenyn för portleten Innehållspresentatör.

12. Välj fliken Importera.

13. Klicka på knappen Välj fil och navigera till filen Asset_Publisher...portlet.lar som du sparade i datorn tidigare. Du
kan också dra filen från Windows Utforskaren och släppa den på uppladdningsarean.

14. Klicka på Fortsätt.

15. Klicka på Importera.

16. Stäng fönstret och uppdatera sidan.

Genom att exportera/importera enligt ovan får du med alla portletinställningar, men varje exporterad portlet är fortfarande
kopplad till den ursprungliga portleten, och för att kunna anpassa dessa separat måste du skapa kategorier.

Skapa och välja kategorier
I följande exempel arbetar vi med fokusgenvägarna som du vanligtvis hittar på startsidan.

1. Gå till kontrollpanelen och välj Innehåll/Kategorier.

2. Under Artikelkategorier skapar du upp nya kategorier, och döper dem till det du ska använda den till. Om du har
kopierat inställningarna från fokusgenvägarna för att exempelvis använda dem även på sidan med e-medier, så kan
du skapa en kategori som heter Fokus e-medier. Se till att det även finns en kategori som heter Fokus start som ska
användas för fokusgenvägarna på startsidan.

3. Redigera nu de artiklar som ska användas av fokusgenvägarna på startsidan genom att knyta dem till artikelkategorin
Fokus start. Gör likadant för de artiklar som ska användas på sidan med e-medier, och knyt dem till artikelkategorin
Fokus e-medier. På så vis visar nu respektive innehållspresentatör bara upp det material som passar på respektive
sida.

4. Välj Konfiguration i kontextmenyn för portleten innehållspresentatör. Under Filter väljer du rätt kategori för respektive
innehållspresentatör och klickar på Välj.

5. Klicka på Spara och ladda om sidan. Kontrollera att fokusgenvägarna på respektive sida visar rätt innehåll.
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Exportera delar av Arena
Du kan exportera delar av Arena.

Exportera och importera är Liferay-funktioner. Eftersom Arena arbetar i Liferay får du inte använda importfunktionen här.
Detta beror på att du i så fall skulle importera till det system som du för tillfället använder, vilket skulle orsaka stora konflikter
mellan funktioner och inställningar som används för tillfället och dem som importeras och ersätter dessa. Du får bara
importera till Arena från utanför Arena.

Se även: Liferay-dokumentation

1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på sajtnamnet (Arena)/Publicering/Exportera i menyn på vänster sida.

3. Klicka på plustecknet nere till höger på skärmen. Alla sidor på sajten kommer att exporteras som standard. Om du vill
välja sidor att exportera ska du avmarkera de sidor som du inte vill ha i sidträdet.

4. Om du inte vill att allt innehåll ska exporteras klickar du på Välj innehåll i rullgardinsmenyn Innehåll och väljer vad
som ska exporteras och inte.

5. Klicka på Exportera.

Standard Arena-sidan Mina sidor
Innehållet på den standardinställda Arena-sidan Mina sidor (flik) är en Liferay-artikel.

1. För att redigera texten eller lägga till eller ta bort länkar klickar du på kontextmenyn i portletens övre högra hörn och
väljer Redigera webbinnehåll.

2. Redigera artikeln som en vanlig Liferay-artikel.

3. Klicka på Publicera.

Se även: Skapa en Liferay-artikel

Länka till PressReader
Du kan använda portleten Dynamiska länkar för att erbjuda tillgång till PressReader från bibliotekets hemsida. Sidan bör
kräva användarinloggning.

1. Skapa en ny sida i Arena.

2. Lägg till portleten Dynamiska länkar på sidan och ange länken till PressReader: https://pressreader.com. Notera att
länken måste inledas med https och inte http.

3. Välj Låntagarinloggning för Länkvillkor.

4. Aktivera länken (inga andra länkar ska vara aktiva).

5. Ge portleten en ny rubrik.

6. Lägg till en text på sidan som förklarar att länken till PressReader kommer att synas efter inloggning.

7. Lägg till en länk till sidan som du just skapat från den sida där databaserna som biblioteket använder listas, gärna
med en beskrivande text om att inloggning krävs.

8. Meddela PressReader om länken till sidan som du har skapat.

Ta bort en sida
Anmärkningar
En borttagen sida kan inte återställas.

När du tar bort en sida, tas även dess undersidor bort.

1. Klicka på kontextmenyn bredvid namnet på sidan du vill ta bort och välj Ta bort.

2. Kontrollera att du har valt korrekt sida och bekräfta.
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Liferay-artiklar
Liferay-artiklar kan skrivas av vilken Liferay-användare som helst och publiceras på Arena-sajten. Sedan kan låntagare läsa
och kommentera dem. Liferay-artiklar använder portleten Artikelpresentatör.

Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arbetsflödet i Liferay-
artiklar är mer intuitivt och enklare att arbeta med än bilder. Det finns även stöd för versionshantering och att återställa
borttagna artiklar. Artiklarna kan publiceras och tas bort vid ett bestämt datum och tid. Arena artiklarna kommer att stödjas
men kommer inte utvecklas ytterligare.

Liferay-artiklar kan endast delas lokalt, och inte med andra Arena-sajter. Liferay-artiklar kan inte länkas till katalogposter –
Boktips används för denna funktion.

Du hittar artiklar och tillgångar relaterade till dessa, till exempel Dokument- och mediebiblioteket, formulär, taggar och
kategorier, under Innehåll i administrationsmenyn.

Se även: Artikelpresentatör och Boktips

Skapa en Liferay-artikel
1. Logga in i Liferay och klicka på ditt sajtnamn (Arena) i menyn till vänster, välj Innehåll/Artiklar. Klicka sedan på

plustecknet i det nedre högra hörnet och välj Vanligt innehåll.

2. Fyll i Rubrik och Brödtext, och ladda upp bilder om du så vill.

3. Spara artikeln som ett utkast eller klicka på Publicera när den är klar.

Du har nu skapat artikelns innehåll som ska importeras till en portleten Artikelpresentatör.

Se även: Artikelpresentatör och Liferay-dokumentation

Lägga till länkar till en Liferay artikel
Du kan länka relaterade artiklar, förbättra navigationen och minska duplicerat innehåll genom att lägga till interna länkar till en
artikel. Du kan även lägga till externa länkar till webbsidor utanför portalen.

1. När du redigerar en artikel ska du markera den del av texten som du vill ska innehålla länken.

2. Klicka på Länk-ikonen och ange URL för en webbsida, eller bläddra i mappen.

3. Välj ett mål i rullgardinsmenyn om du vill att länken ska öppnas i en ny flik.

4. Klicka på Publicera.

Tips:
Om du vill lägga till en länk till Instagram från en bild klickar du på bilden, väljer länkikonen och anger
https://instagram.com/username som URL (byt ut “username” mot det Instagram-konto som du vill länka till).

Dokument- och mediabiblioteket
Du kan ladda upp filer för att organisera dem i Dokument- och mediabiblioteket, för att använda dem senare på sidor och i
artiklar.

Innehållet i Dokument- och mediabiblioteket kan visas på olika sätt om du ändrar vyn. Du kan välja mellan ikon, beskrivning
eller lista. Du kan även ändra ordningsföljd genom att sortera enligt storlek, nedladdningar, ändrad datum, skapad datum och
titel.

Ladda upp en fil
1. Logga in i Liferay.

2. Klicka på sajtnamnet (Arena)/Innehåll/Dokument och media i menyn på vänster sida.

3. Lägg till mappar och bilder/dokument och organisera ditt Dokument- och mediabibliotek.
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Lägga till bilder till en Liferay-artikel
Du kan lägga till bilder till en artikel medan du skriver den. Bilderna som du laddar upp sparas i Dokument- och
mediabiblioteket.

1. Om du vill infoga en bild medan du redigerar en artikel klickar du på plustecknet bredvid innehållet och sedan på
bildikonen. Dialogrutan Bildegenskaper öppnas.

2. Välj en fil från mapparna, dra och släpp en bild eller klicka på Välj fil och bläddra efter bilden. Du kan även lägga till
en Alt Img-text att visa när man hovrar över bilden och använda i tillgänglighetssyfte.

3. Klicka på Lägg till.

För att redigera en bild klickar du på dess kontextmeny och väljer Redigera med bildredigerare.

Se även: Liferay-dokumentation

Lägg till en Liferay-artikel till en sida
Du kan lägga till en artikel direkt på en sida utan att först ha lagt till en portleten Artikelpresentatör på sidan.

Anmärkning:
Innan du kan lägga till en Liferay-artikel måste du skapa själva innehållet i artikeln.

1. Logga in i Liferay och gå till sidan där du vill lägga till artikeln.

2. Klicka på plustecknet till höger i den övre menyn för att öppna portlet-menyn på höger sida.

3. Välj Innehåll och sök efter artikeln.

4. Dra artikeln från menyn på höger sida och släpp den i en ram på sidan.

Nu finns artikeln på sidan och ingår automatiskt i portleten Artikelpresentatör.

Hantera Liferay-artiklar
Du kan filtrera och söka efter Liferay-artiklar under Innehåll/Artiklar i administrationsmenyn.

Via kontextmenyn intill varje artikel kan du utföra olika åtgärder med den valda artikeln.
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Du tar bort en artikel genom att välja Flytta till papperskorg. Standardinställningen är att dokumenten blir kvar i
papperskorgen i 30 dagar, så om du raderar ett dokument av misstag kan du återställa det därifrån.
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Hantera Arena-artiklar
En artikel är ett textdokument skrivet av en Arena-administratör eller – beroende på konfigurering – vilken Arena-användare
som helst. Artiklar publiceras på Arena-sajten så att andra användare kan läsa och kommentera dem.

Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arbetsflödet i Liferay-
artiklar är mer intuitivt och det är enklare att jobba med bilder. Det finns även stöd för versionshantering och att återställa
borttagna artiklar. Artiklarna kan publiceras och tas bort vid ett bestämt datum och tid. Arena-artiklarna kommer fortfarande att
stödjas men inte utvecklas ytterligare.

Liferay-artiklar kan endast delas lokalt, och inte med andra Arena-sajter. Liferay-artiklar kan inte länkas till katalogposter –
Boktips används för denna funktion.

Se även: Liferay-artiklar

Instruktionerna nedan är avsedda för om du fortfarande vill använda Arena-artiklar.

Skapa en Arena-artikel
1. Logga in på Arena och klicka på fliken Artiklar & tips (standardinstallation av Arena) eller leta reda på sidan där du

har placerat portleten Artikel: Skapa artikel.

2. Lokalisera avsnittet Skapa artikel.

3. Välj att använda en mall om du vill, fyll i fälten som skiljer sig åt mellan olika mallar och klicka på Skicka e-post. Eller
välj Ingen mall och klicka på Fortsätt.

4. I artikelredigerarens skärm skriver du artikelns rubrik och väljer artikelns språk.

5. I Beskrivning skriver du en kort beskrivning eller sammanfattning av artikeln. Denna kommer att visas under
artikelrubriken i Arena.

6. I Brödtext skriver du artikelns löpande text. Om du vill kan du använda HTML-skript för att formatera artikeln. Du kan
lägga till bilder och hyperlänkar i artikeln med hjälp av artikelredigerarens verktygsfält.

7. Ämne, Ämnesområde och Typ används för att kategorisera artiklar för sökning och gruppering.

8. Poster används om du vill länka en artikel till en katalogpost (eller flera). Skriv enhetens ID i Bibliotek och katalog-id i
Katalog-id.

9. Ange Visa fr o m för när artikeln ska publiceras.

10. Ange Visa till för när artikeln ska tas bort från sajten (det vill säga inte längre vara synlig för slutanvändare).

11. Använd Startdatum och Slutdatum för evenemang om du vill koppla artikeln till Evenemangskalendern.

12. Om artikeln ännu inte är klar att publiceras kryssar du i Utkast. Utkast till artiklar är inte synliga för andra Arena-
användare.

13. Under Publicering väljer du portal sites i systemet där artikeln ska publiceras. sajten där du är inloggad väljs som
standard och kan inte ändras.

14. Klicka på Skapa. Om du klickar på Gå tillbaka till föregående sida utan att spara lämnar du artikeln utan att den
sparas.

Lägga till länkar till en Arena-artikel
Du kan länka relaterade artiklar, förbättra navigationen och minska duplicerat innehåll genom att lägga till interna länkar till en
artikel. Du kan även lägga till externa länkar till webbsidor utanför portalen.

1. När du redigerar en artikel ska du markera den del av texten som du vill ska innehålla länken.

2. Klicka på ikonen Infoga/redigera länk.

3. För en intern länk: Skriv namnet på sidan som du vill länka till, till exempel welcome (inga / eller andra tecken), för att
länka till startsidan.
För en extern länk: Skriv adressen för sajten som du vill länka till. Till exempel: http://www.axiell.com.

4. I rullgardinsmenyn Mål väljer du hur du vill att den länkade sidan ska öppnas.
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5. I fältet Rubrik skriver du den text som du vill visa när du hovrar med muspekaren över länktexten.

6. Klicka på Infoga.

Publicera en Arena artikel
När du skriver en artikel kan du behöva skapa och spara några utkast till den innan du är nöjd med resultatet som ska visas för
andra Arena-användare. När en artikel är markerad som utkast kan bara du se den. När din artikel är färdig kan du låta andra
Arena-användare se den genom att du ändrar dess status från utkast till publicerad.

Anmärkning:
När du har publicerat din artikel kan den fortfarande behöva godkännas av en Arena-administratör innan andra Arena-
användare får se den – om ditt Arena-konto inte ger dig tillräckliga behörigheter.

1. Logga in på Arena, hitta artikeln du vill publicera och klicka på artikelns titel.

2. I avsnittet Artikeldetaljer klickar du på Redigera (syns endast om du har behörigheter att redigera).

3. Avmarkera Utkast.

4. Klicka på Uppdatera för att publicera artikeln.

Redigera en Arena-artikel
1. Logga in på Arena, hitta artikeln du vill redigera och klicka på artikelns titel.

2. I avsnittet Artikeldetaljer klickar du på Redigera (syns endast om du har behörigheter att redigera).

3. Gör dina ändringar i artikeln.

4. Om artikeln ännu inte är klar att publiceras kryssar du i Utkast. Utkast till artiklar är inte synliga för andra Arena-
användare.

5. Klicka på Uppdatera. Om du klickar på Gå tillbaka till föregående sida utan att spara lämnar du artikeln utan att den
sparas.

Radera en Arena-artikel
Du kan när som helst radera en artikel som du har skrivit. Om en publicerad artikel visar sig innehålla stötande material kan
det hända att den tas bort av Arena-administratörer utan meddelande.

1. Logga in på Arena, hitta artikeln du vill ta bort och klicka på artikelns titel.

2. I avsnittet Artikeldetaljer klickar du på Redigera (syns endast om du har behörigheter att redigera).

3. Klicka på Radera och klicka sedan på OK för att bekräfta att artikeln ska raderas.

Visa de senaste Arena-artiklarna
1. Logga in på Arena.

2. Klicka på fliken Artiklar & tips (standardmässig Arena-installation). Leta reda på Nya artiklar på den sidan.

Alternativt kan du använda Arena-portleten Artiklar: Frågesökning och konfigurera den så att de senaste artiklarna listas.

Se även: Artiklar: Frågesökning

Bildarkiv – Arena-artiklar
Bilder som ska ingå i Arena-artiklar måste laddas upp i Bildarkivet. Du måste ha behörigheter att hantera bilder för att ladda
upp bilder.

I standardkonfigurationen för Arena hittar du URL:en till Admin: Bilder-portleten i Liferay genom att klicka på Gå
till/Kontrollpanelen /Webbsidor och klicka på Bilder i webbplatsträdet. Där hittar du den Vänliga URL:en. Skriv denna adress
i webbläsaren så hittar du bildarkivet.

Se även: Admin: Bilder och Admin: Behörigheter
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Ladda upp en fil i bildarkivet
1. Öppna portleten Admin: Bilder.

Alternativt kan du öppna en artikel, klicka på ikonen för att infoga en bild och sedan klicka på ikonen för att bläddra
efter en URL.

2. Klicka på Lägg till mapp för att lägga till en mapp för dina nya bilder.

3. Skriv Namn och en Beskrivning.

4. Om du vill att mappen ska vara tillgänglig för fler webbplatser än den som du är inloggad på väljer du dessa
webbplatser i rullgardinsmenyn Spara på dessa webbplatser Andra webbplatser får då använda dina bilder men inte
redigera dem.

5. Klicka på Spara.
Du kommer tillbaka till bildträdet.

6. Klicka på mappens namn för att öppna den.

7. Klicka på Ladda upp bild och Bläddra.

8. Bläddra efter din bild, välj Öppna och klicka på Ladda upp.

9. Skriv ett Bildnamn (obligatoriskt) och fyll i övriga fält (valfritt).

10. Klicka på Spara.

Lägga till en bild till en artikel
1. Öppna en artikel och klicka på ikonen för att infoga en bild i Brödtext-området.

Dialogrutan Infoga/redigera bild öppnas.

2. Klicka på Bläddra-ikonen för att hitta bilden som du vill använda, och klicka på den.
Du kommer tillbaka till dialogrutan Infoga/redigera bild.

3. Lägg till en beskrivning och en rubrik för bilden.
Rubriken kommer att visas när muspekaren hovrar över bilden. Du kan även lägga till en Alt Img-text att visa när man
hovrar över bilden och använda i tillgänglighetssyften.

4. Klicka på Infoga.

Kontrollera en bilds placering och storlek
1. Markera en bild i en artikel och klicka på bildikonen.

2. Klicka på fliken Utseende.

3. Fyll i tillämpliga uppgifter:
Justering: Bildens placering på sidan
Mått: Bildens bredd och höjd
Lås bredd-höjdförhållande: Fyll i antingen bredd eller höjd och kryssa i om du vill ha automatisk beräkning av det
andra värdet.
Vertikalt utrymme: Utrymme över och under bilden (px)
Horisontalt utrymme: Utrymme till vänster och höger om bilden (px)
Kantlinje: Svart kantlinje runt bilden (px)
Klassifikation:: Egna definitioner av klassifikationsnamn; CSS kan användas baserat på klassifikationsnamn.
Stil: Fylls i automatiskt medan du gör ovanstående definitioner.
Tips: För att bilden ska täcka hela bredden kan du lägga till bredd:100% och låta bli att fylla i Mått.

4. Klicka på Uppdatera.

Söka bilder på namn
1. Klicka på ikonen för att infoga en bild i en artikel.

Dialogrutan Infoga/redigera bild öppnas.

2. Klicka på ikonen för att bläddra efter en URL.

3. Leta reda på Sök-rutan i bildgalleri-panelen och skriv hela eller en del av bildnamnet som du vill hitta.

4. Klicka på Sök.
Sökresultatet visas nedanför Sök-rutan.
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Bläddra efter bilder
1. Klicka på ikonen för att infoga en bild i en artikel.

Dialogrutan Infoga/redigera bild öppnas.

2. Klicka på ikonen för att bläddra efter en URL.
Nedanför Sök-rutan finns en lista som visar mappar som innehåller bilder i Arena.

3. Klicka på en mapp för att visa dess innehåll.

Puffar
Arena använder puffar för att visa innehåll i minimerat format. En puff består av en Arena-artikel med rubrik, ingress, typ och
datum.

Skapa en puff
1. Logga in i Arena.

2. Lägga till Artiklar: Skapa artikel på sidan article-write och gå till den sidan.

3. Skriv in en kort titel och en kort beskrivning.

4. Skriv in brödtexten.

5. Under Typ väljer du Plats.

6. Välj tidsperioden då puffen ska visas.

7. Klicka på Godkänn.

Om du planerar att visa puffar i olika delar av Arena lägger du till ännu en ”typ” för att skilja grupperna åt.

Se även: Artiklar: Skapa artikel

Visa puffar
Puffar visas i Artiklar: Frågesökning.

1. Klicka på Inställningar för portleten.

2. Välj Sökfråga.

3. Klistra in: status:Ready content_type:spot.

4. Konfigurera portleten så att den visar titel, titel som länk och beskrivning.

5. Sortera på Ändrat och Fallande.

6. Klicka på Spara.

7. Klicka på Tillbaka till normal sida.

8. Klicka på inställningshjulet och välj Grafisk layout.

9. Klicka på Avancerade stilalternativ.

10. Klicka på plats tre i fältet Namnge din egen CSS-klassifikation.

11. Klicka på Spara.

Se även: Artiklar: Frågesökning

Visa artikeln från en puff
För att visa artikeln som en puff länkar till använder du portleten Artiklar: Artikeldetaljer på sidan /detail.

l Konfigurera sidan så att den visar Titel, Innehåll och Tillbaka-knapp.

Se även: Artiklar: Artikeldetaljer

Skapa en Arena artikelmall
För att göra en ny Arena artikelmall behöver du skapa tre filer plus en fil med en ikonbild.
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l En layoutfil

o HTML

o CSS-klassifikation

o FreeMarker-variabler

l En strukturfil

o Variabelnamn

o Variabeltyper

l En egenskapsfil

o Översättningar av variabelnamnen och det översatta namnet på mallen

l En ikonbild

Saker att komma ihåg
l Alla filer för varje mall måste ha samma namn, bara olika ändelser.

l Variabelnamn får inte innehålla ”-” eller blanksteg.

l När en ny mall har laddats upp måste portalen startas om för att registrera mallen.

l Testa innan du försöker distribuera till en kunds webbplats.

Layoutfil
Skapa en fil med en ftl-ändelse och som innehåller din HTML/CSS/Freemarker-mall. Tänk på att layoutfilen måste börja med
en <div>-tagg.

Exempel
1. Skapa en HTML-mockup av mallen som du vill använda. Lägg in text där du vill ha den osv.

2. Kontrollera att din HTML-mockup ser ut som du vill.

3. Ta din mockup och ersätt variabeldelarna i strukturen med variabelnamn: ${variableName}. Ersätt till exempel texten
i rubriken med en variabel ${heading}.

4. Notera variabelnamnen.

Strukturfil
Strukturfilen är en XML-fil som innehåller en lista över variablerna med namn och typ.
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Skapa en fil med en XML-ändelse (kom ihåg att filnamnet måste vara detsamma som namnet på filen som du skapade för
layouten). XML-filens struktur måste följas.

Exempel
1. Ta listan med variabler som du skapade i layouten.

2. För varje variabel lägger du till en XML-nod till din strukturfil.

3. Välj den typ av variabel som du vill att den ska vara och lägg till den till typattributet för den variabeln.

4. Öppna XML-filen i en webbläsare för att kontrollera om den är en giltig XML-fil.

Variablerna kan vara av typen:

l TEXT

l BOOLEAN

l INTEGER

l URL (måste vara fullständig URL inklusive http://)

l IMAGE

Egenskapsfil
Skapa en fil med en egenskapsändelse (kom ihåg att filnamnet måste vara detsamma som namnet på filen som du skapade
för layouten).

Textvärdena som ingår i filen används på fönstret där mallar (artiklar) skapas, detta för att hjälpa användaren att förstå vad
som ska skrivas in i varje fält, liksom namnet som visas i urvalslistan med mallar.

Flera språk
Om systemet som du använder har flera språk kanske du vill skapa en egenskapsfil för varje språk. För att göra det måste du
skapa en ny egenskapsfil för varje språk.

Filnamnet ska ha formatet: Filename_languagecode.properties

Till exempel:

example1_en.properties (för den engelska texten)

57



example1_sv.properties (för den svenska texten)

Exempel
1. Skapa din huvudegenskapsfil

2. Lägg till variabeln templateName = ditt mallnamn.

3. Lägg till en rad för var och en av dina variabler (i enlighet med din struktur- och layoutfil).

4. För varje språk som du vill ha den på:

l Kopiera filen och lägg till språkändelsen till det nya namnet.

l Öppna filen och översätt texten till det nya språket.

Ikonbild
För att hjälpa slutanvändare när de ska välja mallen kanske du vill ha en ikon/bild som representerar mallen.

Skapa en bildfil med en .png-ändelse (kom ihåg att filnamnet måste vara detsamma som namnet på filen som du skapade för
layouten).

Distribution
När du har skapat alla dina filer behöver du distribuera dem.

l Klicka på Hantera mallar i portleten Artiklar: Skapa artikel.

l Klicka på Bläddra och leta reda på dina fyra filer.

l Klicka på Ladda upp.

Dela artiklar med andra bibliotek
Bibliotek kan samarbeta för att ta fram innehåll och dela artiklar med text och bilder med hjälp av Arena. Endast Arena-artiklar
(inte Liferay-artiklar) får delas med andra webbplatser.

Om ditt bibliotek vill samarbeta med andra bör du ta fram gemensamma riktlinjer som gäller såväl textinnehåll som bildstorlek
och sidlayout.

Konfiguration
1. Öppna Admin: Installationsuppgifter och klicka på Namn på portalsidan.

2. Kopiera ditt portal-id.

3. Hämta portal-id från annat bibliotek.

4. Visa Artikelsökfilter.

5. Välj Anpassad.

6. Ange följande text som ersätter YOUR LIBRARY – OTHER LIBRARY med motsvarande portal-id: [owning_portal_
site_name: YOUR LIBRARY OR owning_portal_site_name:OTHERLIBRARY AND [published_
scope:YOURLIBRARY OR OTHERLIBRARY]

Se även: Admin: Installationsuppgifter

Exempel
Två bibliotek vill dela artiklar på ”New Titles”

1. Anpassa inställningarna enligt beskrivningen ovan.

2. Välj portleten Artiklar: Frågesökning.

3. Ställ in sökfrågan på content_type:NewTitles.

4. Skriv en text på en New title.

5. Ställ in artikeltypen på New Title.

58



6. Välj båda biblioteken under Publicera.

7. Klicka på Godkänn.

Se även: Artiklar: Frågesökning
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Hantera portletar
En portlet är en webbaserad komponent som behandlar förfrågningar och genererar dynamiskt innehåll. En portlet kan
skräddarsys med avseende på till exempel storlek, utseende och innehåll. Det gör portletar anpassningsbara för utvecklare,
vilket ger större flexibilitet och variation i hur en produkts användargränssnitt ser ut och fungerar.

Portletar syns för publika användare av Arena som funktioner på sajten.

Arena innehåller ett mycket stort antal portletar. Vissa portletar är skapade av Axiell, andra kommer från flera olika generella
portletar som ingår i Liferay.

Denna hjälp förklarar endast de aspekter av Liferay-administrationen som är relevanta för det här ämnet.

Anmärkning:
Vissa produkter och dokumentation från tredje part kallar portletar för applets eller applikationer. I denna kontext av Arena
är portletar, applets och applikationer samma sak.

Se även: Liferay-dokumentation

Konfigurera portletar
Portletar kan konfigureras på många sätt. Till exempel kan du ändra portletens utseende, vilka bilder den använder, vilken
datainmatning den accepterar samt dess placering på skärmen.

Kontrollverktygsfältet
Alla portletar kan konfigureras med hjälp av kontrollverktygsfältet.

Du når du verktygsfältet från kontextmenyn i portletens övre högra hörn. Kontextmenyn blir synlig när du hovrar med
muspekaren över portleten.

Exempel på inställningar som kan konfigureras:

l En portlets grafiska utseende. Till exempel kan du ändra teckensnitt, färger och rubriker.

l Konfiguration av användartyper som får se denna portlet.

l Preferenser för en portlet, det vill säga hur portleten fungerar. Till exempel kan du ställa in parametrar för
datainmatning. Detta visas endast för Arena-specifika portletar.

l Export och import av inställningar och användarpreferenser för en portlet.

När du gör ändringar i kontrollverktygsfältet och klickar på Återställ så återställs inställningarna till standard. Om du klickar på
Återställ av misstag ska du klicka på Gå tillbaka till föregående sida utan att spara och stänga fönstret.

Grafiskt utseende
Ställa in portletrubriken eller byta namn på en portlet
Varje portlet har en rubrik som visas på skärmen. Portletrubriker ställs in automatiskt i Arena, men du kan även ställa in dem
manuellt eller justera dem.

Det finns olika sätt att byta namn på en portlet, till exempel genom att klicka på rubriken i portleten eller genom att gå in i
preferenserna för portleten. Du kan även uppdatera rubriken med hjälp av kontrollverktygsfältet.

Ändra rubriken med hjälp av kontrollverktygsfältet

1. Välj Konfigurera grafiskt utseende i kontextmenyn.

2. Markera Ja för Använd anpassad rubrik.

3. I rubrikfältet skriver du den nya rubriken för portleten.

4. Välj ett språk för rubriken. Detta måste vara det språk som rubriken har skrivits på. När en Arena-användare väljer sitt
önskade språk kommer Arena att använda rubriken på det valda språket för portalen.
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5. Se till att Decorate eller Borderless är valt för Portlet-ram. Inställningen Barebone gör att ingen portletrubrik visas.

6. Klicka på Spara.

Välja en portletrubrik

När du väljer en rubrik för en portlet ska du välja en rubrik som...

l speglar portletens funktion. Det gör det lättare för Arena-användare att förstå och använda portleten.

l fungerar på alla språk som Arena kommer att användas på, och som är lätt att översätta.

l är kort. Försök använda substantiv och transitiva substantiv, och undvik att beskriva portletarna med adjektiv.

Ställa in textstilar
Du kan specificera textformatet för varje portlet.

1. Öppna inställningarna för grafiskt utseende i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Textstilar.

2. Välj ett teckensnitt och en teckenstorlek. Listan med teckensnitt är begränsad till standardteckensnitt som med
säkerhet finns på alla Arena-användares datorer. Lämna detta fält tomt för att använda Arenas standardteckensnitt.
Du kan även välja fetstilta eller kursiva varianter av teckensnittet.

3. I Färg skriver du färgens html-kod (#). Alternativt kan du klicka på pennikonen (finns inte i alla portletar) intill textfältet
och i dialogrutan som öppnas välja en färg ur färgpaletten med hjälp av antingen urvalspanelerna, RGB-värden eller
en html-kod (#).

4. I Justering väljer du teckensnittets justering.

5. I Textdekoration väljer du tilläggsmärken för teckensnittet, exempelvis understrykning eller genomstrykning.

6. I Ordavstånd väljer du värde för avståndet mellan ord, i em. Em är en proportionell måttenhet som baseras på
teckensnittets höjd. För exempelvis ett teckensnitt som är 5 mm högt betyder ett ordavståndsvärde på 2 att avståndet
mellan varje ord kommer att vara 10 (2 x 5). Det innebär att om teckensnittsstorleken ökas, så ökar ordavståndet
proportionellt för samma em-värde.

7. I Linjehöjd väljer du teckensnittets höjd, i em.

8. I Teckenavstånd väljer du avståndet mellan tecken, i px. Px är en måttenhet som använder pixlar.

9. Klicka på Spara.

Ställa in bakgrundsstilar
Du kan specificera bakgrundsstilarna för varje portlet.

1. Öppna inställningarna för grafiskt utseende i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Bakgrundsstilar.

2. I Bakgrundsfärg skriver du namnet på bakgrundsfärgen. För att till exempel använda svart skriver du ”svart”.

3. Klicka på Spara.

Ställa in kantlinjestilar
Du kan specificera kantlinjestilarna för varje portlet.

1. Öppna inställningarna för grafiskt utseende i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Kantlinjestilar.

2. I avsnittet Kantlinjebredd kryssar du i Samma för alla för att använda samma bredd för alla kantlinjer.

3. I Upptill skriver du kantlinjebredden och väljer sedan kantlinjebreddens enhet.

4. Om du har markerat Samma för alla kommer värdena som ställs in i Upptill att gälla för alla fyra kantlinjer. Annars
kan du ställa in individuell bredd för Höger, Nedtill och Vänster.

5. I avsnittet Kantlinjestil kryssar du i Samma för alla för att använda samma stil för alla kantlinjer.

6. I Upptill väljer du kantlinjestil.

7. Om du har markerat Samma för alla kommer värdena som ställs in i Upptill att gälla för alla fyra kantlinjer. Annars
kan du ställa in individuell stil för Höger, Nedtill och Vänster.

8. I avsnittet Kantlinjefärg kryssar du i Samma för alla för att använda samma färg för alla kantlinjer.
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9. I Upptill väljer du kantlinjefärg.

10. Om du har markerat Samma för alla kommer värdena som ställs in i Upptill att gälla för alla fyra kantlinjer. Annars
kan du ställa in individuell färg för Höger, Nedtill och Vänster.

11. Klicka på Spara.

Ställa in marginaler och utfyllnad
Du kan specificera marginalerna och utfyllnad för varje portlet. Marginalen är ett utrymme omkring portleten som håller den
åtskild från intilliggande portletar. Utfyllnad är utrymmet mellan portletens kantlinje och portletens innehåll.

1. Öppna inställningarna för grafiskt utseende i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Marginal och utfyllnad.

2. I avsnittet Utfyllnad markerar du Samma för alla för att använda samma utfyllnad för alla kantlinjer.

3. I Upptill skriver du kantlinjeutfyllnadens bredd och väljer sedan enhet för kantlinjeutfyllnadens bredd.

4. Om du har markerat Samma för alla kommer värdena som ställs in i Upptill att gälla för alla fyra kantlinjer. Annars
kan du ställa in individuell utfyllnad för Höger, Nedtill och Vänster.

5. I avsnittet Marginal markerar du Samma för alla för att använda samma marginal för alla kantlinjer.

6. I Upptill skriver du kantlinjemarginalens bredd och väljer sedan enhet för kantlinjemarginalens bredd.

7. Om du har markerat Samma för alla kommer värdena som ställs in i Upptill att gälla för alla fyra kantlinjer. Annars
kan du ställa in individuell marginal för Höger, Nedtill och Vänster.

8. Klicka på Spara.

Ställa in avancerad stil
Du kan specificera en anpassad CSS för användning med en portlet och applicera CSS-regler för att styra hur CSS:en uppför
sig med denna portlet eller alla liknande portletar.

Anmärkning:
Ändra inte dessa inställningar om du inte vet hur ändringarna kommer att påverka Arena.

1. Öppna inställningarna för grafiskt utseende i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Avancerad stil.

2. I Ange klassifikationsnamn på din anpassade CSS skriver du klassifikationsnamnet på din anpassade CSS.

3. I Ange din anpassade CSS skriver du din anpassade CSS.

4. Alternativt kan du klicka på Lägg till en CSS-regel för bara denna portlet för att lägga till en regel enbart för denna
portlet. Då läggs det relevanta skriptet till i fältet Ange din anpassade CSS.

5. Alternativt kan du klicka på Lägg till en CSS-regel för alla portletar som denna för att lägga till en regel för alla
portletar som liknar denna. Då läggs det relevanta skriptet till i fältet Ange din anpassade CSS.

6. Modifiera skriptet efter behov.

7. Markera Uppdatera mina stilar medan jag skriver för att uppdatera stilar medan du modifierar dem här.

8. Klicka på Spara.

Konfiguration
Du kan konfigurera åtkomst till en portlet. Till exempel kan en portlet endast vara synlig för användare som har loggat in på
Arena.

Ställa in klienter som stöds
1. Välj Konfiguration i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Klienter som stöds.

2. För att definiera från vilka klienter redigering ska vara möjlig väljer du Vanliga webbläsare och/eller Mobila enheter
under Portletläge: Redigera.

3. För att definiera från vilka klienter visning ska vara möjlig väljer du Vanliga webbläsare och/eller Mobila enheter
under Portletläge: Visa.

4. Klicka på Spara.
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Dela en portlet med andra sajter
Du kan dela en portlet med vilken annan sajt som helst genom att klistra in den tillhandahållna koden i målsajtens webbsida.

1. Välj Konfiguration i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Dela.

2. Koden som ska kopieras visas i en textruta. Markera hela koden och kopiera den.

3. Klistra in koden i målwebbsidan.

Dela en portlet på Facebook
1. Välj Konfiguration i kontrollverktygsfältet och klicka på fliken Dela.

2. Klicka på Facebook-området.

3. Om du inte redan har registrerat dig som utvecklare på Facebook, gör det nu så får du en API-nyckel och en URL för
en canvas-sida.

4. Klistra in API-nyckeln och canvas-sidans URL i respektive fält.

5. Klicka på Spara.

Konfigurationsflikar som inte beskrivs
Fliken Kommunikation visas för vissa portletar. Denna flik bör inte användas.

Under fliken Dela omfattas inte flikarna OpenSocial-gadget, Netvibes och Vänner i denna hjälp.

Inställningar på fliken Behörigheter bör inte användas. Behörigheter definieras med hjälp av roller. Det finns definitioner på
höga nivåer av några roller, och nya standardroller kommer att lanseras inom kort.

Preferenser
Du kan ställa in preferenser för en portlet. Eftersom varje portlet gör olika saker kan preferenserna för varje portlet variera
kraftigt.

Se även: Portletar i Arena

Tilldela användarbehörigheter till portletar och sidor
Anmärkning:
Behörigheter kan även definieras för tillgångar såsom portletar, under Roller i Kontrollpanelen. Behörigheter som beviljas
eller tas bort i Kontrollpanelen åsidosätter behörigheter satta på en mer detaljerad nivå. Se även: Behörigheter

1. Välj en portlet på en sida och klicka på dess kontextmeny högst upp till höger eller klicka på kontextmenyn för hela
sidan.

2. Välj Behörigheter.
Sidan Behörigheter öppnas.

3. Välj de behörigheter som olika roller ska ha.

4. Klicka på Spara.

För att testa behörigheter som du beviljat, välj Användare och organisationer i menyn Administration och klicka på
kontextmenyn för en användare med rollen du antagit, välj Uppträd som användare.

Arena-sessionsvariabler
Vissa portletar kan konfigureras till att använda URL:er till externa webbsidor. Detta görs genom att använda FreeMarker-
syntax och Arena-sessionsvariabler från Arena-innehåll.

Arena-sessionsvariabler erbjuder ett lågnivå-gränssnitt till portletsessionen genom FreeMarker Templating Engine.
Sessionsvariabler möjliggör dynamisk portletkonfiguration.

Följande Arena-variabler bearbetas av FreeMarker:

Variabel Beskrivning

articleUuid Artikel UUID
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Variabel Beskrivning

articleOpenEntityKeys Artikel open entity keys

articleSubjects Artikelämnen

subjects Katalogpostämnen

title Katalogposttitel

author Katalogpostförfattare

authors Katalogpostförfattare

contributor Katalogpostmedarbetare

contributors Katalogpostmedarbetare

mediaClass Katalogpostmedietyp

recordShelfMark Katalogposthylla

recordClassificationCodes Katalogpost-klassificeringskoder

recordControlNumber Titelnummer

catalogueLanguages Katalogpostspråk

recordNumbers Katalogpostnummer såsom recordNumbers.isbn, recordNumbers.ean

isbns Katalogpost isbns

issns Katalogpost issns

date Katalogpost utgivningsår

issue Katalogpostfråga

titlemain Katalogpost huvudtitel

titleoriginal Katalogpost originaltitel

catalogueUuid Katalog UUID

catalogueId Katalog-ID

agencyId Enhets-ID

agencyName Enhetsnamn

targetAudience Målgrupp

query Aktuell sökfråga

userId Loggat användar-id på Central services

card Loggat användarkort

pin Loggad användarpinkod

arenaBasePath Arena bassökväg t.ex. /liferay/web/arena1

arenaPath Arena sökväg t.ex. /liferay/web/arena1/search

arenaFriendlyURL Arena vänligt URL t.ex. /arena1

portalSiteId Arena portal site-id (numeriskt)

datetime
Skillnaden, mätt i millisekunder, mellan aktuell tid och midnatt 1 januari 1970 UTC (används
för kontroll av artikelns giltighet))

parentRecordId Huvudpost-id

externalQuery Aktuell sökfråga men utan solr-kvalificerare

För exempel se dokumentet Arena Sessionsvariabler (alla variabler i detta dokument stöds inte, se i stället listan ovan).
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Rankning av relevans
Hela Arena är uppbyggt av index sommotsvarar sökparametrarna för katalogposter. Data från bibliotekssystemet mappas till
indexvärdena.

Se även: Sökparametrar för katalogposter

Indexprioritering
Vid sökning kan du söka:

l inom ett individuellt index genom att specificera det index som du vill söka följt av : och söktermen, till exempel
Author:Rowling

l eller över alla index genom att bara lägga till söktermen, till exempel Rowling

En relevanspoäng beräknas sedan för alla resultat som matchar söktermerna (med hjälp av Lucene’s Practical Scoring
Function).

Inom indexet ökar förekomsten av ord för vissa indexfält för att de ska få en högre poäng och på så vis större relevans. Fälten
som har den ökade poängen är enligt följande:

l author (6 * normal fältrankning)

l title main (20 * normal fältrankning)

l subject (2 * normal fältrankning)

När katalogposter har samma antal ord som matchar ett sökord får den minsta av katalogposterna (färre bestånd, länkar, ord i
beskrivningen osv.) den högsta rankningen.

Relevansnärhet
Arena använder inte relevansnärhet inom söktermerna, utan en sökning efter harry potter kommer att ge samma utfall för
följande titlar:

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

Om du använder citattecken när du söker, “Harry Potter”, så betraktas termen Harry Potter som ett ord och ingen match skulle
visas för “Harry the local potter”.

Prioritering av favoriter
Prioritering görs även på favoriter:

l favoritbibliotek

l favoritspråk

l föredragen medietyp

l publiceringsdatum (nyare titlar rankas högre)

Dessa prioriteringsvärden ställs in i portleten. Som standard är prioriteringsvärdena 0 (ingen prioritering).

Prioritera favoritmedietyp/enhet/språk och utgivningsdatum
I flera portletar kan du ställa in medietyp, språk och/eller enhet som favorit (preferens). Det vill säga vilken
medietyp/språk/enhet som ska prioriteras när en sökresultatlista visas. I samband med detta kan du även ställa in
prioriteringsfaktor för det föredragna urvalet. Du kan även ställa in prioriteringsfaktorn för utgivningsdatum (ranka nyare titlar
högre). Värdet kan ställas in mellan 0 och 25. Ju närmare 25, desto högre prioritering. Standard är 0.

Följande portletar har inställningar för favorit- och prioriteringsvärde:

l Mina nyckelord

l Mina nyckelord

l Mina recensioner

l Mina recensioner

l Minneslista
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l Minneslista

l Dynamisk lista

l Dynamisk lista

l Träfflista

l Sökresultat

Omslagsleverantörens URL
Omslagsleverantörens URL förväntas innehålla exakt en variabel. Om posten inte kan lösa variabeln i URL:en, till exempel
om URL:en innehåller {rcn} och posten inte innehåller titelnumret, så verkställs inget. Om variabeln kan lösas i flera värden, till
exempel om posten har flera ISBN-värden, så prövas alla värden i följd. Om omslagsleverantörens URL innehåller {isbn13},
{isbn10} eller {number:isbn} och posten innehåller ogiltigt ISBN, så verkställs inget (endast giltiga värden prövas).

Omslagsleverantörens URL godtar följande variabler:

Variabel Beskrivning

{isbn13} ISBN 13. ISBN 10 konverteras automatiskt till ISBN 13, och alla bindestreck ”-” tas bort.

{isbn10} ISBN 10. ISBN 13 konverteras automatiskt till ISBN 10, och alla bindestreck ”-” tas bort.

{rcn} Titelnummer (RCN) så som det skickas från bibliotekssystemet i exportkatalogmeddelandet

{number:<number
type>}

Nummer så som det skickas från bibliotekssystemet i exportkatalogmeddelandet, där <number type>
är nummertypen specificerad av AlmaMessage.xsd:

<xs:simpleType name=”controlNumberType”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Listar möjliga val för nummerelementets typattribut.

</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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Portletar i Arena
Det finns över 40 Arena-specifika portletar som kan användas för att uppfylla behoven på en Arena-sajt.

Även ett antal standard Liferay-portletar stöds och testas med Arena, och dessa omfattas av denna dokumentation. Det finns
många fler Liferay-portletar, och de flesta av dem fungerar också med Arena.

Alla portletar har en uppsättning konfigurationer. Alla konfigurationer gäller bara för varje enskilt fall som portleten används.
Det innebär att om en portlet används flera gånger på en sida eller på olika sidor, kan (och måste) den konfigureras för varje
fall. En portlet kan alltså se olika ut och uppföra sig olika beroende på vad som krävs i varje enskilt fall.

Anmärkning:
Av personliga sekretesskäl måste alla sidor i Arena som gäller låntagare använda sökvägen /protected, till exempel
https://www.[libaryname].com/protected/reservations. Av datasäkerhetsskäl rensas dessa sidor när användaren loggar ut
och du kan till exempel inte navigera tillbaka till dessa sidor i webbläsaren.

Symboler i listan med portletar

En portlet med denna symbol kan läggas till flera gånger på en sida.

En portlet med denna symbol kan endast läggas till en gång på varje sida.

Portletar som krävs för grundläggande funktioner i Arena
Följande portletar behövs för att uppfylla grundläggande Arena-funktioner:

Logga in

Admin: Installationsuppgifter

Katalogpost

Sökfasetter

Mina avgifter eller Avgifter + Betalningshistorik

Mina lån

Mina betyg

Mina reservationer

Mina recensioner

Mina nyckelord

Sökning

Träfflista

Taggar: Lägg till taggar

Taggar: Taggmoln

Följande Liferay-portletar används i standard Arena-installationen:

Navigation

Språk

Placering av portletar
Även om Arena är ett mycket flexibelt system för webbpublicering, finns det en del portletar, till exempel Träfflista och
låntagarrelaterade portletar som placeras på specifika sidor i standardinstallationen – behåll dessa som de är och för inte över
dem till andra sidor. Ändra inte namn och lägg inte till översättningar för sidor som är en del av standardinstallationen.
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Portletarna Språk, Navigation, Sök, Logga in, Topplista, Minneslista och Träfflista kan placeras på vilken sida som helst. Det
kan även Inköpsförslag, Förfrågan om fjärrlån och Feedback till bibliotek, men Inköpsförslag och Förfrågan om fjärrlån kräver
att användaren loggar in.

Alla portletar som börjar med ”Admin” och portleten Om Arena är administrativa sidor, dolda för slutanvändaren.

Logga in
Här loggar användaren in på Arena. Här kan inloggade användare hitta länkar till lån, avgifter, reservationer osv.

Notera:
De flesta inställningarna för portleten Logga in är inte relevanta för webbplatser med Arena Nova.

Se även: Användartyper i Arena och Logga in på Arena

Användargränssnitt
Portleten finns på startsidan vid inloggning.

Det finns två inmatningsfält: Användarnamn och Lösenord.

Efter inloggning kan följande visas i portleten (beroende på konfiguration):

l Länk till Mina meddelanden, med information om olästa meddelanden

l Länk till Mina bidrag (recensioner, betyg och taggar)

l Länk till Mina lån

l Länk till Mina reservationer

l Länk till Mina avgifter (denna länk visas inte för webbplatser med flera enheter. Länken visas oavsett om användaren
har skulder.)

l Länk till Mina uppgifter

l Länk till Mina avtal

l Knapp för att logga ut

Om användaren klickar på plustecknet intill en länk expanderas kategorin och visar lån, reservationer osv.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

URL till ”Mina
reservationer”

Sidan där användaren kan se aktuella reservationer Standard: protected/reservations

URL till ”Mina
avgifter”

Sidan där användaren kan se eventuella skulder Standard: protected/debts

URL till ”Mina lån” Sidan där användaren kan se aktuella lån.
Standard: protected/loans. När denna
inställning definieras måste även
Försenade lån definieras.

URL till ”Mina
meddelanden”

Sidan där användaren kan se mottagna meddelanden Standard: protected/messages

URL till "Mina
uppgifter"

URL:en till användarens sida Mina uppgifter. Standard: protected/profile

Avgifter: visa
summa

Visar summan intill länken Mina avgifter. Standard: sant

Dölj användarnamn
vid inloggning

Välj om användarnamnet ska döljas när det skrivs in. Standard: falskt

Försenade lån:
maximalt antal

Maximalt antal försenade lån som ska visas i inkorgen Standard: 5

Försenade lån: Formatet för försenade lån ${title?html} – ${date?html}

68



Inställning Beskrivning Kommentar

visningsformat
(${authors?html}) När URL till Mina lån har
angivits måste denna inställning också
definieras.

Hälsning: visa
användarnamnet

Om detta har valts visas följande i inloggningsportleten
när användaren har loggat in: användarnamnet i
hälsningen, summa avgifter, reserverade titlar och
försenade lån. Om denna inställning inte väljs kommer
inget namn att visas i hälsningen, inga avgifter visas och
endast antalet försenade lån samt reservationer
kommer att visas (inte deras titlar).

Standard: sant

Hälsning: visa efter
inloggning

Visar en hälsning när användaren har loggat in Standard: sant

Länkar: öppna i
Välj om en sida som öppnas från denna portlet ska
öppnas i samma eller i ett nytt fönster

Standard: samma fönster

Misslyckade
inloggningsförsök:
blockera användare
efter detta antal
försök

Aktiverar blockeringsfunktionen Misslyckade
inloggningsförsök: blockera användare efter detta
antal försök.

Med denna inställning aktiverad kommer
samma felmeddelande att visas om felet är
i backend som om det är i Arena.

Misslyckade
inloggningsförsök:
blockera användare
efter detta antal
försök

Antal tillåtna försök innan kontot spärras

Standard: 3

Denna funktion aktiveras med kryssrutan
som gör det möjligt att låsa ute användare
efter ett antal misslyckade
inloggningsförsök. Detta värde ska vara
detsamma sommotsvarande värde som
ställts in i backend-systemet.

Misslyckade
inloggningsförsök:
blockera användare
i angivet antal
minuter

Antal minuter som kontot kommer att vara blockerat

Standard: 1440

Detta värde ska vara detsamma som
motsvarande värde som ställts in i
backend-systemet.

Reservation:
formatering

Format för reservationer som är tillgängliga för
användaren att hämta: <span style=”color:
green”>${title?html} (${authors?html}) –
${textPickupBranch?html} ${pickupBranch?html}
${textPickupNo?html} ${pickupNo?html}
${textPickupExpire?html} ${date?html}</span>

Reservation: Visa
max antal
reservationer att
hämta

Maximalt antal reserverade titlar som ska visas i
inkorgen

Standard: 5

Tillåt inloggning
med
lånekortsnummer
utan användarnamn

Välj om det ska vara tillåtet att logga in med
lånekortsnummer + PIN-kod, eller om användaren ska
tvingas skapa en Arena-användare när han eller hon
försöker logga in med lånekort

Standard: sant

Denna inställning måste ställas in som sant
om inställningen Tillåt anonym inloggning
i portleten Admin: Installationsuppgifter är
inställt som falskt. Om båda dessa
inställningar är falska kommer en
användare utan lånekort + PIN-kod inte att
kunna skapa ett Arena-konto.
Se även: Admin: Installationsuppgifter

URL till ”Har du URL till sidan för glömd PIN-kod. Om denna URL har angivits visas länken
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Inställning Beskrivning Kommentar

glömt PIN-koden?”
Glömt PIN-koden? i portleten. Om fältet
lämnas tomt visas länken inte.

URL till ”Mitt konto -
översikt”

Sidan där användaren kan hitta egna bidrag som
recensioner, taggar osv.

Standard: protected/my-account

URL till avtal Sidan med användarens avtal
Ställs in av Axiell i samband med att
funktionaliteten för avtal aktiveras.

Visa ”Hjälp”-länk Visar Hjälp-länken i portleten Standard: falskt

Admin: Om Arena
Denna portlet innehåller information om Arena, bland annat:

l Arena-version, revision och byggtid

l Central serviceversion, byggnummer och byggtid

Information är användbar när supportfrågor rapporteras till Axiell.

Konfiguration används inte för denna portlet.

Admin: Installationsuppgifter
Denna portlet används för att ställa in egenskaperna för alla nivåer i Arena-installationen. Innehållet i portleten är endast
synligt för administratörer.

Anmärkning:
Ändringar som görs i denna portal börjar inte gälla förrän efter fem minuter.

Portal site-admin
En installationsadministratör kan se installationen på en portal site-nivå.

Se även: Admin: Behörigheter

Kontakta Axiell för konfiguration på medlems- eller enhetsnivå.

Portleten visar portal site-uppgifter (detta ställs in under installationen och kan inte ändras):

Inställning Beskrivning Kommentar

Namn på portal
site

ID för portal site
Kan endast ändras av
Axiell

Portal site-
beskrivning

Sajtens namn. Namnet visas i recensioner och diskussioner. Visas även när
artiklar och bilder publiceras.

Kan endast ändras av
Axiell

Vänlig URL för
portal site

Kan endast ändras av
Axiell

Virtual Hostname
för portal site

Kan endast ändras av
Axiell

Members i portal
site

Medlemmar som finns på samma server. Medlemmarna som visas i denna
portal är markerade.

Kan endast ändras av
Axiell

Filtrera
Om du vill begränsa sökområdet när du söker på portal site kan du definiera
ett filter. Du kan till exempel filtrera på medietyp eller målgrupp.

Filtrering på
organisations- eller
filialnivå görs med hjälp
av andra filter. Vänd dig
till din Arena-kontakt.

Tillåt anonym
inloggning

Måste vara inställt på sant för att kräva att användaren skapar ett Arena-
konto. Om inställt på falskt måste kortinloggning tillåtas (Tillåt inloggning
med lånekortsnummer utan användarnamn i portleten Logga in måste vara

Se även: Logga in
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Inställning Beskrivning Kommentar

sant). Användaren loggar in med kort + PIN-kod och kan sedan skapa ett
Arena-konto (standard: sant).

Användaravtals-
ID:

ID för artikeln med Arena-avtalet för denna sajt; definieras under
installationen.

Ska inte ändras.

Favoritbibliotek
Om en användare inte är inloggad väljs detta bibliotek. Inställning av ett
favoritbibliotek rekommenderas men är inte obligatoriskt. Om inte, kommer
biblioteket med lägst ID att användas.

Obligatoriskt för
Boktips.

Medietypikoner
En lista med alla medietypikoner. Arena innehåller ikoner som standard, men för att använda andra ikoner skriver du URL:er
där de kan hittas.

Se även: Medietypikoner

Artikelsökfilter
Används endast för Arena-artiklar.

Portal
Om du vill hänvisa till en separat sida för användarhjälp, ange då URL:en under Hjälp-URL.

Portal-URL
Dessa URL:er måste definieras för att till exempel använda funktionen Nyhetsservice, för en länk till artikeln eller katalogpost
som ingå i meddelandet till Arena-användaren.

Inställning Format för URL

URL till
Artikeldetaljer

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 till CRD

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}

Byt ut delarna inom parentes mot dina Arena-inställningar.

Se även: Nyhetsservice

Omslagsleverantörer
Välj en leverantör som omslagsbilderna ska hämtas från.

l URL Covers Store (omslag som lagras i Arena (Solr), högsta prioritet som standard)

l Dbc

l Syndetics

l Amazon

l Adlibris

l Gyldendal

Klicka på Visa för leverantören för att göra följande inställningar:
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Inställning Beskrivning

Aktiv Kryssa i för att aktivera omslagsleverantören.

Sökväg till omslag URL:en till omslagen.

Min bildstorlek Minsta storleken för en bild som visas

Prioritet Om flera leverantörer används ställer du in prioriteten med det högsta värdet först.

Anmärkning:
Trots namngivning angiven ovan, är det möjligt att ansluta till andra leverantörer genom att lägga till omslagsvägen från
önskad API.

Det finns en 24-timmars-cache på omslagsbilder, även för ”ingen bild”. Det innebär att när en ny omslagsleverantör läggs till
tar det 24 timmar innan bilderna visas.

Se även: Omslagsleverantörens URL

Portalens e-post
Inställning Beskrivning

Administratör Lämna tomt

Allmän kontakt

Bibliotekets offentliga e-postadress för inköpsförslag, låneförfrågningar mellan bibliotek, feedback till
bibliotek osv.

Anmärkning: Denna e-postadress måste ställas in.

Godkänn
kontakt

Avsändarens e-postadress i e-post som skickas från systemet, kopplat till administrering av recensioner
och anmälningar, till exempel no-reply@thelibrary.com.

Sociala media
Ange ID:n för AddThis och Facebook för bibliotekskonton för att få statistik på användning av Arena från dessa leverantörer
och för att aktivera gillaknappen på Facebook i standardläge.

Sökfråga Historik
Inställning Beskrivning Kommentar

Aktiv Markera för att aktivera Nyhetsservice. Se även: Nyhetsservice

Meddelande vid alla
träffar första gången

Kryssa i om du vill att nyhetsservice ska
skicka alla resultat igen och inte bara de nya.

Specialinställning, används sällan

Språk som används i
meddelandet

Språket som används för inkorgen för Arena-
meddelanden och e-postmeddelanden

De skickas av en tjänst som körs lokalt och som inte
har någon koppling till användarnas webbläsare

Leverantörer av sökförslag
Du kan ange upp till 5 olika anslutningar till externa tjänster som ska visas när en sökning inte ger några träffar.

Klicka på Visa för leverantören för att göra följande inställningar:

Inställning Beskrivning

Aktiv Markera för att aktivera leverantören av sökförslag.

Logotyp-URL: URL:en till leverantören av sökförslag (inte obligatoriskt)

URL URL:en till leverantören av sökförslag.

URL-kodning URL-kodning

Titel Vad leverantören av sökförslag ska kallas på sidan.

Prioritet Om flera leverantörer av sökförslag används ställer du in prioriteten med det högsta värdet först

72



Konfiguration
Hjälp-länk: Visa (standard: falskt)

Admin: Anmälningar
Denna portlet har tre funktioner:

l Forumanmälningar (inlägg och trådar)

l Recensionsanmälningar

l Recensionsgodkännande.

I ett system med flera enheter beror ansvaret för hantering av anmälningar på vem som äger katalogposten som visas när
recensionen eller inlägget läggs till. Portleten kräver behörighet att hantera anmälningar och är placerad på en personalsida.

Portleten innehåller tre fält. De visar olika information beroende på den aktuella uppgiften.

Foruminlägg
Här kan personalen hantera klagomål på foruminlägg. En inloggad låntagare kan skicka ett sådant klagomål och härifrån kan
inläggen raderas.

l I det övre fältet visas trådens rubrik.

l I det mittre fältet visas inläggets rubrik och brödtext.

l I det nedre fältet visas anmälan.

l Avslå-knapp: Klicka på denna för att radera anmälan och skicka ett e-postmeddelande till användaren som skickade
klagomålet.

l Ta bort-knapp: Klicka på denna för att radera inlägget och skicka ett e-postmeddelande till den som har skrivit
inlägget (så som denne anges i inläggets redigeringsfält).

Recensionsanmälningar
Här kan personalen hantera klagomål på recensionsinlägg. En inloggad låntagare kan skicka ett sådant klagomål och härifrån
kan inläggen raderas.

l I det övre fältet visas rubriken på posten som recenseras.

l I det mittre fältet visas recensionens rubrik och brödtext.

l I det nedre fältet visas anmälan.

l Avslå-knapp: Klicka på denna för att radera anmälan och skicka ett e-postmeddelande till användaren som skickade
klagomålet.

l Ta bort-knapp: Klicka på denna för att radera inlägget och skicka ett e-postmeddelande till den som har skrivit
recensionen (så som denne anges i recensionens redigeringsfält).

Recensionsgodkännande
Om biblioteket har valt att alla recensioner ska godkännas innan de publiceras, så hanteras detta härifrån.

l I det övre fältet visas rubriken på posten som recenseras.

l I det mittre fältet visas recensionens rubrik och brödtext.

l Det nedre fältet används inte.

l Avslå-knapp: Klicka på denna för att inte godkänna recensionen.

l Godkänn-knapp: Klicka på denna för att godkänna recensionen och skicka ett e-postmeddelande till den som har
skrivit recensionen (så som denne anges i recensionens redigeringsfält).

Konfiguration
l Max. antal tecken: Här anger du hur många tecken som en anmälan får innehålla Standard: 50

l Hjälp-länk: visa. Standard: falskt
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l Text i e-postmeddelande som informerar användaren om att hans eller hennes inlägg inte godkänns. Standard: Din
anmälan om en stötande recension/ett stötande foruminlägg avslås.

Utökad sökning
Med denna portlet kan användaren specificera katalogsökningen med hjälp av filter och särskilda sökfält.

Användargränssnitt
Tillgängliga fält visas i formuläret. Filtren där endast ett val kan göras hämtas i rullgardinsmenyer. För filter som kan
kombineras finns det rullgardinsmenyer med flera val. När filter aktiveras eller värden skrivs in i de olika fälten, visas
söksträngen i textområdet (kan inte redigeras).

Exempel på sökkriterier och filter som finns:

l Fritext-nyckelord

l Författare: Sökningar efter författare och medarbetare

l Ämne

l Tagg

l Titel: Sökningar efter titel och titleMain

l Organisation: Filter cachas i 24 timmar.

l Bibliotek: Filter cachas i 24 timmar.

l Avdelning: Filter cachas i 24 timmar.

l Enhetstyp: Sök i Arkiv, Bibliotekskatalogen eller Museum

l Kategori: Sök Skönlitteratur, Facklitteratur eller Musik-CD

l Medietyp: Sök bara efter en särskild typ av media.

l Språk: Sök bara efter titlar på ett visst språk.

l Målgrupp: Sök litteratur för Vuxna, Ungdomar eller Barn & ungdomar.

l Utgivningsår

l Tidsperiod

Värdena i varje fält kombineras med AND – förutom utgivningsår, där OR används. Olika fält kombineras med AND.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Tidsperiod: visa
Välj vilka val som ska visas: Senaste veckan, senaste månaden,
senaste tre månaderna, senaste sex månaderna, senaste åren

Standard: alla perioder

Kategori
Välj vilka kategorier som ska visas: Skönlitteratur, facklitteratur,
musik-CD

Standard: alla kategorier

Utseende: välj
alternativ

Utseendet std Arena har sökfält för fritext. Utseendet OPAC
kombinerar Boolean-uttryck och sökfält för fritext.

Standard: std Arena

Element: visa

Välj vilka knappar som ska visas. Visa sökknapp överst på sidan,
Rensa sökning-knapp överst på sidan, Visa rensa sökning-
knapp nederst i formuläret, Rensa sökformulär-knapp, Ny
sökruta

Standard: alla alternativ

Enhetstyper
Typ av poster kopplade till Arena-installationen: Arkiv,
Bibliotekskatalogen,, Museum

Standard: alla typer

Språk Språk som ska visas högst upp i språklistan

Alla andra språk visas alltid
nedanför dem som du väljer
här.
Standard: alla språk

URL till Adressen till sökresultatsidan Standard: search
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Inställning Beskrivning Kommentar

sökresultatsidan

Medietyp Medietyper som den utökade sökningen ska visa överst i listan.

Alla medietyper visas alltid
nedanför dem som du väljer
här.

Standard: alla medietyper

Antal sökfält för fritext

Endast tillämpligt för att visa
formatet OPAC

Standard: 3

Organisationshierarki

Vilka delar av organisationen som ska visas i listmenyn:
Organisation (den högsta underavdelningen i en katalog, gäller
inte för alla sajter), Bibliotek (i organisationen), Avdelning (till
exempel barn, huvud, gäller inte för alla sajter).

Standard: alla delar

Utgivningsår Möjlighet att söka på utgivningsår
Standard: båda alternativen;
från och till

Ordningsföljd för
sökfält

Den ordning som de olika sökalternativens fält visas i.

Sökfält Vilka sökfält som ska visas
Standard: anyfield (nyckelord),
Författare, Ämne, Tagg, Titel

Sökoperatörer Operatörer som användarna kan använda för sökning.

Endast tillämpligt för att visa
formatet OPAC.

Standard: alla operatörer

Sökfråga Möjlighet att definiera ett specifikt sökfilter.

Standard är att inte ha något
sökfilter, utan att söka i hela
katalogen. Se även:
Sökparametrar för
katalogposter

Sökmål
Målgrupp för den utökade sökningen: Vuxna, Ungdomar, Barn &
ungdomar.

Standard: alla sökmål

Frassökning: ange fält
Välj i vilka av de visade fälten som exakt frassökning ska
användas.

Endast tillämpligt för att visa
formatet Arena Standard

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa hela
organisationens
hierarki

Välj om texten i rullgardinsmenyn till de delar av organisationen
som har nivåer ovanför ska visas, till exempel Bibliotek 1,
Bibliotek 1 Enhet 1, Bibliotek 1 Enhet 1 Avdelning Barn

Standard: sant

Sökfråga: visa i fält Om användaren ska se sökfiltret (endast visning) Standard: sant

Endast ett val
Välj för att endast tillåta en organisation, enhet eller avdelning i
sökningen.

Använd enligt
bibliotekssystemet
definierad
ordningsföljd för
organisationer i listan

Ordningsföljd för kontoorganisationer, enheter och avdelningar
att avgöras av bibliotekssystemet.

Portleten Avtal
När det krävs att låntagare skriver avtalet Allmänna villkor visas avtalet med hjälp av portleten Avtal. De flesta inställningar
angående avtal görs i backend-systemet (för närvarande finns stöd endast i Quria).
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Användargränssnitt
Portleten visas under fliken Mina avtal under Mina sidor i standardinstallationen.

Avtal att skriva under visas, och även eventuell inledande text. Båda uppsättningarna texter hämtas från Quria.

En knapp för digital underskrift visas, om denna funktion har aktiverats.

När avtalets har skrivits under ser du det tillsammans med datum för underskrift under Mina sidor/Mina avtal.

Se även: Avtal för låntagare

Innehållspresentatör
Med portleten Innehållspresentatör kan du publicera olika resurser i form av en lista. Du kan använda den för att publicera
olika slags resurser, såsom bilder, dokument, bloggar och webbinnehåll. I Arena 4 används portleten Innehållspresentatör för
boktips.

Portleten finns under Innehållshantering.

Du kan ställa in resursvalet på antingen dynamiskt eller manuellt.

l Om du väljer dynamiskt visas resurserna automatiskt baserat på vissa regler eller filter. Till exempel kan du ställa in
portleten Innehållspresentatör så att den endast visar resurser av en viss typ eller resurser som vissa taggar eller
kategorier har tillämpats på.

l Om du väljer manuellt visar portleten Innehållspresentatör endast resurser som uttryckligen har valts av en
administratör.

Se även: Liferay-dokumentation och Boktips

Länkstig
Denna portlet visar den aktuella sidans namn, huvudsidor och hemsidan. Den är normalt placerad överst på varje sida för att
visa var på sajten den aktuella sidan finns och för att det ska vara smidigt att nå huvudsidorna (länkade).

Portleten finns under Innehållshantering.

Konfiguration
Standardkonfigurationen är att bara kryssa i Visa sida, och låta alla övriga vara avstängda.

Inställning Beskrivning

Visningsstil Horisontell eller vertikal

Visa aktuell webbplats Används inte

Visa aktuell applikation Används inte

Visa gästwebbplats Används inte

Visa sida Kryssa i för att visa den aktuella sidan i en hierarki.

Visa huvudwebbplatser Används inte

Visa applikationens länkstig Används inte

Se även: Liferay-dokumentation

Indexsökning
Denna portlet har samma funktion som portleten Sökning, fast med den här portleten kan du endast söka i katalogen och
sökresultatet visas i samma portlet, nedanför sökfältet. Du kan söka efter upphovsman, titel, ämne eller genre.

Se även: Sökning

Användargränssnitt
Portleten visar följande innehåll:
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l Inmatningsfält: Detta fält har ingen rubrik. Skriv texten som du vill söka på, inklusive kvalificerare om det behövs.
Medan texten skrivs kan förslag ur indexet visas, och användaren kan välja något av dessa eller bara fortsätta att
skriva. Listan uppdateras medan användaren skriver.

l Sökknapp: Klicka på denna för att starta den definierade sökningen.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Max antal träffar som
ska visas

Maximalt antal sökresultat som ska visas per sökning. Standard: 5

Minsta antal tecken
innan förslag visas

Antal tecken som ska skrivas innan ett sökförslag
visas.

Standard: 5

Sökfilter Definiera ett specifikt sökfilter.
Standard är att inte ha något sökfilter,
utan att söka i hela katalogen.

URL till
sökresultatsidan

Sidan där sökresultatet ska visas. Standard: search

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Indextyp
Välj vilket index som ska genomsökas (sökämnet):
upphovsperson, titel, ämne eller genre

Standard: Författare

Fördröjning (ms) Hur snabbt sökförslag ska visas. Standard: 400

Katalogpost
Denna portlet visar katalogposten i ett detaljerat format. När du klickar på en katalogtitel i en lista med sökresultat kommer du
hit och här ser du beståndsinformation. Härifrån kan du göra en reservation eller ladda ned e-medier.

Förutom data från katalogposten kan du härifrån göra en reservation, betygsätta titeln, rekommendera den till en vän osv.

All information om katalogpostens detaljer hämtas från bibliotekssystemet. På så vis säkerställs att information om bestånd,
e-media och reservationer är aktuell. Information om organisations- och enhetsfilter hämtas från installationsstrukturen.
Betyg, recensioner och taggar kommer från Central Services.

Användargränssnitt
Portleten har flera paneler som kan användas tillsammans för att bygga en komplex uppställning med information.

Inställning Beskrivning Kommentar

Detaljerad
information om
katalogpost

Vilken data som
kommer att visas
avgörs av biblioteket,
arkivet eller museet.

Innehållsformateringen för varje fält hanteras av bibliotekssystemet.
Omslagsbilden och genomsnittsbetyg visas. Inloggade användare kan
lägga till ett betyg genom att klicka på knappen för betygsättning.

Bestånds- och
reservationsstatistik

Antal lån under
aktuellt år, antal lån
totalt, antal
reservationer samt
antal tillgängliga
exemplar.

Länkade poster

Skulle till exempel
kunna vara en CD
med alla dess spår
som länkade poster.

Denna funktion är endast tillgänglig för system som stöder länkade poster.
Som standard är den ihopfälld, men användaren kan expandera den.

Bestånd
Beståndsdata är
ihopfällt på högsta
nivån.

Omminst ett exemplar är tillgängligt kommer information om det att visas på
den ihopfällda nivån, med information om tillgängliga exemplar. Som
standard är den ihopfälld, men användaren kan expandera den. Även e-
mediatillgänglighet och länkar för nedladdning och lyssning visas.
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Inställning Beskrivning Kommentar

Recensioner
Den senaste
recensionen visas.

Som standard är portleten ihopfälld, men användaren kan expandera den
så att alla recensioner visas. Inloggade användare kan lägga till en
recension och ett betyg. Recensionen måste godkännas innan den
publiceras om detta är ett krav från biblioteket, arkivet eller museet.
Stötande recensioner kan anmälas.

Ovanför titeln finns en ”Spara länk”-ikon.

Se även: Klicka på ”Spara länk” eller kopiera URL?

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Sortering efter tillgänglighet Används inte

AddThis: ordningsföljd
Välj i vilken ordning de olika sociala
tjänsterna ska visas.

Tillåt att betygsättning
uppdateras

Visar möjligheten att sätta betyg
(stjärnorna) i portleten.

Standard: sant

Arkivposter – visa fält *
Vilka arkivpostfält som ska visas på
sidan

Standard:
Upphovsperson,
Beskrivning, Utgåva,
Extern länk, Språk,
Medietyp,
Anmärkningar,
Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel,
OpenURL

Arkivposter: element på
sidan *

Synliga komponenter för en
arkivpostsida

Standard: alla fält utom
knappen Lägg till i lista,
som inte ska användas.

Bli först med att recensera
denna titel

Välj att visa Bli först med att
recensera denna titel under titeln
när det inte finns några recensioner
för en titel

Standard: falskt

Välj AddThis-tjänster som
ska visas

Sociala tjänster som ska visas. Standard: blank

Välj Facebook gilla-funktion
Välj att visa Facebook (gilla) eller
Rekommendera i anslutning till
artikeln.

Standard: blank

Välj layoutalternativ för
Facebook-gilla

Hur antalet Facebook-gilla ska visas. Standard: blank

Länkade poster: visa
ihopfällt

Döljer länkade titlar om posten har
länkade titlar till sig, till exempel en
CD med spår

Standard: sant

Standardhöjd på pop up-
fönster

Höjd på pop up-fönstret, används
endast med eHUB

Standard: 375 pixlar

Standardbredd på pop up-
fönster

Höjd på pop up-fönstret, används
endast med eHUB

Standard: 500 pixlar

Expandera bestånd
Visar enheters bestånd medan sidan
läses in

Standard: falskt

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en
fuzzy-sökning.

Fälten måste vara
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Inställning Beskrivning Kommentar

samma i följande
portletar: Katalogpost,
Sökfasetter, Träfflista,
Träfflista, Nyckelord:
moln. Standard: alla fält

Fuzzy-sökning: Värde (0,0 –
1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan
0 och 1. Ju högre värdet är, desto
mer bör sökresultatet likna den
ursprungliga söksträngen.

Detta värde måste vara
samma i följande
portletar: Katalogpost,
Sökfasetter, Träfflista,
Träfflista, Nyckelord:
moln.

Standard: 0,5

Grupperingsfält Används inte
Behåll
standardinställningar.
Standard: Författare/titel

Ikon för OpenURL

Placering av ikonen så att den visas
som en knapp för användaren att
klicka på för att komma till OpenURL-
sidan, om aktiverad.

Omslagsbilder: hämta
asynkront (Ajax)

Används inte Standard: sant

Biblioteksposter: Element på
sidan *

Komponenter som ska visas på
sidan

Standard: alla fält utom
knappen Lägg till i lista,
som inte ska användas.

Bibliotekspost: Fält som ska
visas *

Välj vilka av fälten från
biblioteksposter som ska visas

Standard:
Upphovsperson,
Beskrivning, Extern länk,
Språk, Medietyp,
Anmärkningar,
Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel,
OpenURL

Länkade poster: Antal
resultat: Visa per sida

Definiera hur många länkade poster
som ska visas per sida, där det finns
länkade poster till en titel

Standard: 10

Länkade katalogposter: visa Visar länkade poster till en titel Standard: sant

Bläddring: nedtill (länkade
poster)

Visar bläddring för de länkade
posterna nedtill på posten. Bläddring
visas alltid överst

Standard: sant

Sammanslagna poster:
maximalt antal poster i
gruppering

Maximalt antal poster i en grupp,
t.ex. om alla medier för en titel
grupperas

Standard: 100

Nyckelord: Visa max antal
Antal taggar/nyckelord som visas i
samband med en titel.

Standard: 10

Museipost: Element på
sidan

Välj vilka komponenter som ska
visas på sidan

Standard: alla fält utom
knappen Lägg till i lista,
som inte ska användas.

Museiposter: fält i posten
Välj vilka museipostfält som ska
visas på sidan

Standard:
Upphovsperson,
Beskrivning, Extern länk,
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Inställning Beskrivning Kommentar

Språk, Medietyp,
Anmärkningar,
Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel,
OpenURL

OpenURL: länk Länken till OpenURL-tjänsten.

Den sista delen för
postdata för OpenURL-
länken kommer från
backend och är korrekt
parsad.

Föredragen medietyp
Definiera vilken medietyp som ska
visas först.

Inställningen kan endast
appliceras på
installationer med flera
enheter

Tillhandahåll anpassade
alternativ för Facebook-gilla

Bredd på Facebook-gilla-länken
Standard:
fb:like:width=”330px”

Reservation: Sortera efter
tillgänglighet

Används inte

Reservera: Extra hjälptext
på regionala reservationer

Text att visa på en regional
reservation (reservationer utanför
eget område).

Reservera: Tillåt regional
reservation

Används inte

Reservera: Standardperiod
(dagar) som en reservation
ska vara aktiv

Ställer in Giltig till baserat på Giltig
från (aktuellt datum). Hanteras av
backend för aktiva reservationer.

Standard: 730

Reservera: Tillåt
reservationer med ett klick

Välj om en reservation ska kunna
göras bara genom att klicka på
reservationsknappen, utan att
begära att användaren väljer ett
hämtställe eller en intresseperiod.
Efter det ändras reservationen under
Mina reservationer.

Standard: falskt

Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”

Välj för att visa texten Välj
hämtställe i rullgardinsmenyn, i
stället för att ha ett förvalt hämtställe.

Om värdet ställs in på
”sant” visas inte förvalt
hämtställe direkt. Se
även inställningen
Reservera: Visa enheter
i alfabetisk ordning..
Standard: falskt

Reservera: Visa knappen
”Avbryt reservation”

Låter användaren stänga
reservationsfönstret.

Standard: sant

Reservera: Visa
organisation när en
reservation görs

Visar även val av organisation (i
stället för att bara visa val av enhet)
där användaren bör göra
reservationen.

Om val av organisation
inte visas kommer alla
enheter från alla
organisationer att listas i
rullgardinsmenyn för
enheter.
Standard: sant

Reservera: Visa enheterna
alfabetiskt

Visar hämtställena i alfabetisk
ordning.

Detta måste vara ”falskt”
om du vill använda
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Inställning Beskrivning Kommentar

förvalt hämtställe. Se
inställningen Reservera:
Visa ”Välj hämtställe”.
Standard: sant

Reservera: Reservation:
Visa ”Giltig från”

Visar från vilket datum reservationen
är aktiv.

Standard: sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar avgifter för en reservation

Denna funktion måste
aktiveras i Admin:
Installationsdetaljer på
Organisationsnivå;
kontakta Axiell för hjälp.
Standard: falskt

Reservera: Reservation:
Visa ”Giltig till”

Visar vilket datum reservationen
upphör.

Standard: sant

Reservera: Sortera
organisation i alfabetisk
ordning

Listar organisationerna i alfabetisk
ordning.

Standard: sant

Recensioner: Auktorisering
krävs

Välj om en recension måste
godkännas innan den publiceras.

Standard: sant

Recensioner: Max.
inledande längd på
recension

Max. antal tecken i en recension att
visa under titeln.

Hela recensionen visas
om man klickar på Visa
mer.
Standard: 100

Recensioner: Visa texten
”Bli den förste som
recenserar denna post”

Visar Recensioner: visa "Bli först
med att recensera denna titel"
under titeln när det finns en
recension men inget svar på
recensionen.

Standard: falskt

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Arkivposter: element för
länkade poster *

Välj funktioner som ska visas bredvid
en arkivpost

Standard: alla fält

Visa knappen "Tillbaka"
Visar en tillbaka-länk på sidan
Katalogpost

Standard: sant

Mervärden: visa
Välj vilka mervärden som ska visas
bredvid en post: tillgänglighet,
omslag, betyg, recensioner, taggar

Standard: alla fält

Arkivposter: fält för länkade
poster *

Definiera vilka av fälten från
arkivposter som ska visas

Standard:
Upphovsperson,
Beskrivning, Utgåva,
Extern länk, Språk,
Medietyp, Utgivningsår,
Resurstyp, Hylla, Titel

Museiposter: fält för länkade
poster *

Definiera vilka av fälten från
museiposter som ska visas

Standard:
Upphovsperson,
Beskrivning, Utgåva,
Extern länk, Språk,
Medietyp, Utgivningsår,
Resurstyp, Hylla

Biblioteksposter: Element på
sidan för relaterade poster *

Välj funktioner som ska visas bredvid
en bibliotekspost

Standard: alla fält
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Inställning Beskrivning Kommentar

Katalogposter: fält för
länkade poster

Definiera vilka av fälten från
biblioteksposter som ska visas.

Standard:
Upphovsperson,
Beskrivning, Utgåva,
Extern länk, Språk,
Medietyp, Utgivningsår,
Resurstyp, Hylla, Titel

Museiposter: element för
länkade poster

Välj funktioner som ska visas bredvid
en museipost

Standard: alla fält *

Placering av strömmande
innehåll

Används inte

URL till katalogpostsidan
Sökvägen till detaljsidan för
katalogposten

Standard: results

URL till sidan "Tipsa"
Sökvägen till sidan där du kan tipsa
om titeln i ett mejl

Standard:
protected/recommend

URL till "Här finns titeln"
Sökvägen till ankaret vid
informationen om bestånd

Standard: #holdings

URL till sökresultatsidan för
katalogposter

Sökvägen till sidan där sökresultaten
visas, används för tillbaka-länken

Standard: search

Användartaggar: Största
teckenstorlek (1-7)

Teckenstorlek för taggar med flest
träffar

Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek (1-7)

Teckenstorlek för taggar med minst
antal träffar

Standard: 1

Var AddThis-tjänsten ska
visas

Placering för AddThis-tjänsten Standard: överst

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Se även: Fuzzy search: Värde

Relaterade portletar
I en standardinstallation visas följande övriga portletar i samband med katalogpostdetaljer:

Taggar
Portleten Taggar: Lägg till tagg visar taggarna som har med posten att göra.

Se även: Taggar: Lägg till taggar

Sökfasetter
Portleten Sökfasetter visas och är konfigurerad som en fasett för enstaka poster. Fasetten gör att användaren kan söka efter
relaterade titlar, såsom titlar av samma författare, samma serie eller samma ämnesord.

Se även: Sökfasetter

En annan fasettportlet visar artikelfasetter som kopplar posten till artiklarna med hjälp av ämnesordet.

Dynamiska länkar
Portleten Dynamiska länkar visas. Den skickar innehåll från posten som visas till en annan databas eller sökmotor. Portleten
Dynamisk WS-klient och portleten Dynamisk iFrame kan inkluderas. Dessa kan öppna externa sajter eller visa resultat från
webbtjänster med hjälp av data från sökfrågan som input.

Se även: Dynamiska länkar, Dynamisk WS-klient och IFrame
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Liknande titlar eller titlar från samma författare
Portleten Dynamisk lista kan visa andra titlar av liknande typ eller från samma författare. Titlar väljs med hjälp av regler som
angivits i bibliotekssystemet.

Se även: Dynamisk lista

Avgifter
Denna portlet visar Arena-användarens aktuella avgifter till biblioteket/museet/arkivet. Avgifterna visas som en lista. Denna
portlet ska användas om du använder Swish, Easy från Nets, SIX Payment, WorldPay, Barclay, Capita Online, Capita
Payment, Civica Payment, Civica Online, ITEOS, pmPayment eller PayTrail som betalningsleverantör. Används kombinerat
med portleten Betalningshistorik. Om Nets (inte Easy från Nets) används som betalningstjänst ska du använda portleten Mina
avgifter.

Se även: Betalningshistorik och Mina avgifter

En kryssruta visas bredvid avgiften om denna kan betalas online.

Om familjebiljettsdata vidarebefordras från backend kommer en rullgardinsmeny att visas, och i den väljs vilken
familjemedlems avgifter som ska visas.

Familjemedlemmarna visas i följande ordning:

1. nuvarande användare

2. anslutna kort i den ordning de mottogs från bibliotekssystemet genom ALMA

Portleten finns på sidan /protected/charges, och i standardinstallationen kan den nås från fliken Mina sidor.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Du måste
ange en e-
postadress

Välj om en e-postadress ska krävas för att se data i denna
portlet

Om det inte finns någon e-post visas
meddelandena till användaren överst i
portleten. Om betalning online används
krävs e-post. Standard: sant

Fält som ska
visas

Fält som ska visas i tabellen: datum, typ, anmärkning,
organisation, belopp

Standard: alla fält

Antal sidor
för bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än en sida Standard: 5

Antal poster:
Visa per sida

Antal poster som ska visas per sida Standard: 10

Hjälp-länk:
visa

Standard: falskt

Element på
sidan

Välj vilka knappar som ska visas på sidan: Kryssruta (bredvid
varje post så att användaren kan välja vilka poster som ska
betalas, endast tillämpligt om onlinebetalning finns), Bläddring
upptill, Bläddring nedtill

Standard: alla fält

Träffar: visa Används inte

URL:
vidarelänka
till

Används inte

URL till
Lånevillkor

Easy från Nets kräver att länk med lånevillkor skicka till API:n.
Formatet kan till exempel vara
'https://www.axiell.com'

Aktivera Swish
Portletarna Avgifter och Betalningshistorik har stöd för Swish.

Följande behövs för att börja använda Swish:
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l Biblioteket upprättar ett avtal med sin bank och banken tar hand om registreringen hos Swish.

l När banken underrättar biblioteket om att registreringen har genomförts skickar biblioteket certifikatet, lösenordet och
betalningsmottagarens alias (Swishnumret, till exempel 1230236836) till Axiell.

l Axiell slutför nödvändig konfiguration.

Aktivera Swish för Easy från Nets
Du kan också använda Swish som en del av Nets.

Portletarna Avgifter och Betalningshistorik har stöd för Easy från Nets inklusive Swish.

Följande behövs för att börja använda Easy inklusive Swish:

l Teckna ett avtal med Nets för att skapa ett Easy Live-konto. Nets ansvarar för denna process och det kan ta cirka 1–2
veckor innan kontot aktiveras av Nets.

l Ett affärsbankkonto för att ta emot betalningar.

l Förse Axiell med checkout-nyckel och hemlig nyckel till Easy Live-kontot.

Utlån
I denna portlet kan låntagaren checka ut (låna) katalogposter.

Låntagaren skannar eller skriver postens nummer i postens nummerfält och klickar på knappen Låna. Lånen registreras
under Mina lån.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Organisation Välj den Arena-medlem som lånet ska köras mot.

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Användaruppgifter
Denna portlet används både för att skapa ett ID för Arena-användare (om inte funktionen för att automatiskt skapa Arena-
användare används) och för att visa kontaktuppgifter under Mina uppgifter.

Skapa en Arena-användare
Anmärkning:
Detta gäller när funktionen för att automatiskt skapa Arena-användare inte används.

En användare som har ett lånekort och en PIN-kod kan skapa ett Arena-konto härifrån. Användaren loggar in med lånekort
och PIN-kod och väljer Skapa ny användare via en länk i inloggningsrutan.

Lånekortet och PIN-koden kontrolleras mot bibliotekssystemet. Användarnamnet kontrolleras med avseende på dubbletter
och mot lånekort och PIN-koder lagrade i Central services. Om användarnamnet och lösenordet finns men inte för det aktuella
biblioteket, kopplas det nya biblioteket till Arena-kontot.

Portleten innehåller en knapp Varför skapa ett Arena-användarnamn med en dialogruta som ger användaren information om
Arena-kontot, bland annat funktioner och fördelar med kontot.

Visa användaruppgifter i Mina uppgifter
Följande uppgifter visas:

Användarinformation Beskrivning

Mina uppgifter Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Registrerade konton
Kortnummer och PIN-kodsbyte. Kortnumret kan avaktiveras och PIN-koden kan bytas. Dessutom
kan lånehistorik aktiveras/avaktiveras här.

Frys reservationer Användaren kan infoga en semesterperiod under vilken reservationer osv. inaktiveras.
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Användarinformation Beskrivning

under viss tid
Anmärkning: För att det ska fungera att frysa reservationer under viss tid måste inställningen
Stöder Frys reservationer under viss tid i portleten Admin: Installationsuppgifter vara ”sant”.
Detta ställs in på organisationsnivå, kontakta Axiell för att ändra.

Förvalt hämtställe

Användaren kan välja föredraget hämtställe för reservationer.
Anmärkning: För att förvalt hämtställe ska fungera måste inställningen Stöder förvalt hämtställe i
portleten Admin: Installationsuppgifter vara ”sant”. Detta ställs in på organisationsnivå, kontakta
Axiell för att ändra.

Sändmetod
Användaren väljer hur meddelanden om reservationer och försenade lån ska sändas: via SMS, e-
post eller post. Det finns även en inställning för påminnelser före återlämningsdatum; hur många
dagar innan samt sändmetod för påminnelsen.

Mina uppgifter
Visningsnamn, användarnamn, lösenord och e-post. Alla fält kan redigeras.
Anmärkning: Denna e-postadress är inte länkad till låntagarens konto på biblioteket.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Tillåt ändringar för
lånekort

Låter användaren byta PIN-kod Standard: sant

Tillåt ändringar av
kontaktuppgifter

Låter användaren redigera
kontaktuppgifterna, till exempel
e-post och telefonnummer

Standard: sant

Använd CAPTCHA vid
användarregistrering

Välj om rätt tecken från
säkerhetstestet krävs för att
skapa ett konto

Standard: sant

Allmän
överenskommelse
URL

URL till den allmänna
överenskommelsen (text skriven
av biblioteket)

Visa allmän överenskommelse måste vara ikryssat.

Lånehistorikavtalet
URL

URL till lånehistorikavtalet (text
skriven av biblioteket)

Visa lånehistorikavtalet måste vara ikryssat.

Max. antal tecken i
visningsnamn

Max antal tecken som ska visas i
ett användarnamn

Standard: 32

Minsta antal tecken i
visningsnamn

Minsta antal tecken som ska
visas i ett användarnamn

Standard: 2

Max. antal tecken i
användarnamn

Max antal tecken som ska tillåtas
i ett användarnamn som
används vid inloggning

Standard: 32

Minsta antal tecken i
användarnamn

Minsta antal tecken som ska
tillåtas i ett användarnamn som
används vid inloggning

Standard: 2

Max. antal tecken i
lösenord

Max antal tecken som ska tillåtas
i ett lösenord

Standard: 32

Minsta antal tecken i
lösenord

Minsta antal tecken som ska
tillåtas i ett lösenord.

Standard: 6

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa lånekort
Visar lånekortsnumret på sidan
protected/profile

Standard: sant

Visa allmän
överenskommelse

Kryssa i för att visa länk till
allmän överenskommelse

Standard: av. Allmän överenskommelse URL måste anges.

Visa Kryssa i för att visa länk till Standard: av. Lånehistorikavtalet URL måste anges
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Inställning Beskrivning Kommentar

lånehistorikavtalet lånehistorikavtalet

Visa fält för
landsnummer

Visar landskoden på sidan
protected/profile

Standard: sant

Visa fält för
riktnummer

Visar riktnumret på sidan
protected/profile

Standard: sant

Du måste ange en e-
postadress

Tvingar användaren att skriva in
en e-postadress när han eller
hon skapar ett Arena-konto.

Denna e-postadress lagras endast i Central Service och har
ingen koppling till bibliotekssystemet. Denna e-postadress
används för nyhetsbrev, nytt material och nya artiklar.
Standard: sant

Dynamiska länkar
Denna portlet används för att visa praktiska länkar för användaren. Med hjälp av portleten kan användaren via en länk hämta
sökkriterier eller andra uppgifter från en katalogpost och placera dem i en extern databas.

Länkarna som kräver inloggningsuppgifter visas endast om användaren är inloggad. Olika användare kan se olika länkar. Till
exempel kan portleten konfigureras så att den visar länkar till pågående artiklar, och i så fall kan endast administratörer se
dessa länkar.

Användargränssnitt
I användargränssnittet visas länkar som är tillgängliga för användaren. När användaren klickar på en länk startas den externa
webbsidan med en färdig fråga.

När länkarna används i samband med ett sökresultat eller en noll-träff kan de leda till alternativa informationskällor, och i
samband med katalogposten kan de leda till mer information om titeln eller annan information som visas.

Konfiguration
Upp till 10 länkar kan definieras inom portleten. För varje länk i portleten kan följande delar konfigureras:

Inställning Beskrivning Kommentar

Länk aktiv Aktiverar länken Standard: sant

Länkvillkor Villkor för länkvisning, ett eller flera kan väljas
Standard:
Användarinloggning

Länknamn Länknamnet som kommer att visas för användaren.

Länksyntax
Syntax som skapas med hjälp av en FreeMarker-syntax, med variabler hämtade
från Arena-innehåll.

Länkar:
öppna i

Välj hur sökresultatet i den externa databasen ska visas när användaren klickar
på en länk

Standard: Nytt
fönster/flik

För portleten generellt kan följande delar konfigureras:

Hjälp-länk: visa: Standard: falskt
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Sökfasetter
En sökfasett gör katalogsökningar effektivare. I en typisk Arena-konfiguration används mer än en sökfasett. I allmänhet visar
sökfasetter indexvärden för valda fält. En sökning kan göras genom att användaren klickar på något av fälten. Beroende på
konfigurationen förfinas sökningen som redan gjorts, eller så görs en ny sökning med hjälp av sökfasettens klustervärde.

Denna portlet används för katalogposter, vilket är artiklar som motsvarar portleten Artiklar: Artikelfasetter när det gäller
artiklar.

Se även: Artiklar: Artikelfasetter

Sökfasetter används på två sätt:

l För en inledande sökning används sökfasetter för att begränsa sökningen. Detta ger en deluppsättning av de
befintliga sökresultaten – det ändrar inte på sökkriterierna.

l I sökuppgifter används sökfasetter för att utöka sökningen. Det går att klicka på en sökfasett för att flytta den, vilket
utökar sökningen. När en titel visas kan även andra sökfasetter visas, exempelvis för att hitta andra titlar av samma
upphovsman, vilket innebär att en ny sökning startas.

Det finns fyra typer av sökfasetter för katalogsökningar:

l Fasett Nyckelord i sökresultat: Denna går på djupet för att förfina sökningen. Efter aktivering återspeglar
sökfasettens innehåll det nya sökresultatet. Till exempel kan ett sökresultat innehålla ett antal olika medier, och du
kan välja att göra en ny sökning med enbart bok genom att klicka på böcker i sökfasetten. En sökfasettsportlet med
denna inställning ska alltid finnas med resultatinställningarna från katalogsökning (standard).

l Fasett Populära nyckelord: Denna har inge koppling till en sökning och används inte för katalogsökningar. Den
fungerar som en innehållsförteckning och kan användas på en artikelsida som ett slags meny för att hitta artiklar.

l Sökfasett med en träff: Denna avser en detaljerad visning av en post eller artikel. Den används för att göra
relaterade sökningar, till exempel för att hitta ytterligare titlar av samma upphovsman. Den ska finnas på den
detaljerade visningen av en katalogpostsida (standard).

l Ämnesfasett: Denna sökfasett används för att visa kopplingen mellan katalogposter och artiklar. Ämnesord från
portleten Katalogpost används för kopplingen. Med hjälp av denna sökfasett kan användaren gå till artiklar som är
relaterade till den angivna posten eller gå till poster som är relaterade till den angivna artikeln. Den ska placeras på
den detaljerade visningen av en katalogpostsida eller artikelsida. Det innebär att om ämnesord har lagts till artiklar
och denna Sökfasett-portlet (konfigurerad som ämnesfasett) har lagts till på sidan för artikeldetaljer, kommer länkar i
denna portlet att leda till katalogposter med samma ämnesord som artikeln.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Fasetternas
visningsordning

Välj i vilken ordning sökfasetterna ska
visas genom att klicka på pilen uppåt
eller nedåt.

Fasetter: antal
bakåt

Varje gång du klickar på en term i en
sökfasett definieras sökresultatet om.
Likaså definieras sökresultatet om när
du avmarkerar termen som du har
klickat på i sökfasetten. Definiera
antalet klickade termer i en sökfasett
som fasetten kan komma ihåg, det vill
säga hur många klickningar tillbaka
som den kan definiera om
sökresultatet.

Standard: 4
Oftast försvinner övriga fasettermer när du väljer en term
(eftersom sökresultatet definieras om för den valda termen),
till exempel i fasetten Visa "Av". Men ibland, till exempel i
fasetten Ämne, kan vissa termer fortfarande vara giltiga även
om du filtrerar på en annan term. Du kan då välja ytterligare en
term och ”lägga till” den till filtret som redan har valts. Detta
kan du göra xx gånger innan sökfasetten glömmer den första
(du kan inte längre definiera om sökresultatet genom att
avmarkera den) och lägger till den sista i stället.

Fasetter som ska
visas

Välj bland Upphovsperson, Bestånd,
enhet, Kategori, Klassifikation, Kod,
Innehållstyp, Avdelning, Enhetstyp,
Språk, Originalspråk, Målgrupp,
Medietyp, Organisation, Utgivningsår,
Resurs, Typ, Hylla, Ämne, Serie,
Nyckelord

Standard: Upphovsperson, Innehållstyp, Enhetstyp, Språk,
Målgrupp, Medietyp, Utgivningsår, Ämne och Nyckelord
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Inställning Beskrivning Kommentar

Fasetter: visa
med antal träffar

Välj sökfasetter som ska visas med
antal träffar

Standard: alla fält

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-
sökning.

Fälten måste vara samma i följande portletar: Katalogpost,
Sökfasetter, Träfflista, Träfflista, Nyckelord: moln.

Fuzzy search:
Värde

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0
och 1. Ju högre värdet är, desto mer
bör sökresultatet likna den
ursprungliga söksträngen.

Detta värde måste vara samma i följande portletar:
Katalogpost, Sökfasetter, Träfflista, Träfflista, Nyckelord:
moln.

Standard: 0,5

Fasetter: antal
Antal fasetter som ska visas i varje
fasett

Om det finns fler än det definierade antalet kommer det att
finnas en Visa fler-länk. Standard: 5

Organisation
Visar organisationshierarkin för en
enhet

Standard: sant

Typ av sökfasett
Välj vilken typ av fasett som ska
användas

Typen av fasett avgör hur fasetten används.

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

URL till
sökresultatsidan
för katalogposter

Sidan där sökresultatet ska visas. Standard: search

Kontakta biblioteket
Med hjälp av denna portlet kan användaren skicka e-post med feedback till biblioteket, arkivet eller museet. Användaren
behöver inte vara inloggad (vare sig med kort/PIN-kod eller på ett Arena-konto).

Användargränssnitt
Ett e-postformulär visas för användaren. Användarens namn och e-postadress (om tillgänglig) är ifylld. Användaren fyller i
fälten som har valts i konfigurationen och skickar sedan meddelandet.

Konfiguration
Följande delar av portleten kan konfigureras:

Inställning Beskrivning Kommentar

Förvald Från e-
postadress

Adressen som
biblioteket ser som
avsändaradress i
mejlet.

Om användaren har angivit en e-postadress i sina personliga inställningar gäller
den adressen i stället för en eventuell e-postadress som anges här.

Bibliotekets e-
postadress

Adressen som är
mottagare av mejlet
från användaren.

Du behöver ändra standardadressen. Om detta fält är tomt skickas meddelandet
till mottagaren som specificerats i portleten Admin: Installationsuppgifter, i fältet
Portal Site/Portal E-postadress/Allmän kontakt.

Inmatningsfält
Välj vilka fält som ska
visas i formuläret

Standard: alla fält

Obligatoriska
fält

Fält som användaren
måste fylla i innan
mejlet skickas

Standard: Namn, E-post

Hjälp-länk: visa Standard: falskt
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Formulär
Portleten Formulär används för att skapa formulär som användare kan fylla i, till exempel för att rösta om populära böcker eller
ge kommentarer om evenemang. Informationen som användarna skriver in sparas i Arena och kan även exporteras till Excel.

Följande exempel beskriver:

l Hur man skapar ett formulär

l Hur man publicerar formuläret i Arena

l Hur man kommer åt svaren som lämnats i fomuläret

Skapa ett formulär
1. Logga in i Liferay.

2. Välj Formulär under sektionen Innehåll i menyn till vänster.

3. Klicka på plustecknet nere till höger på skärmen.

4. Ge formuläret ett namn och en beskrivning.

5. Klicka på Add field och välj bland följande fält en eller flera gånger:

l Formulärtext

l Textfält

l Välj från lista

l Radioknappar

l Datumfält

l Enkel kryssruta

l Kryssruta (flerval)

6. Konfigurera fälten som du har lagt till genom att namnge dem och lägga till alternativ.

7. Bestäm om vissa delar av formuläret ska vara obligatoriskt för användare att fylla i genom att markera Obligatoriskt
fält för varje komponent.

8. Klicka på Spara.

9. I formulärets kontextmeny, välj Rättigheter och tilldela rättigheten Lägg till post åt rollen Guest.

Lägga till ett formulär på en sida
1. Öppna en sida och klicka på plustecknet uppe till höger på skärmen.

2. Välj Formulär under Applikationer/Samverkan.

3. Dra formuläret till sidan.

4. Klicka på Markera formulär och välj formuläret som du just skapade.

5. Klicka på Spara.

Formuläret är nu redo att fyllas i av användare.

Komma åt informationen som lämnats i formuläret
1. Logga in i Liferay.

2. Välj Formulär under sektionen Innehåll i menyn till vänster.

3. Välj ditt formulär och i dess kontextmeny, välj Se data.

Se även: Liferay-dokumentation

IFrame
Med hjälp av denna portlet kan du bädda in en extern sajt eller funktion på en sida. Visningen motsvarar alltid den externa
sajten, men storleken och ramarna runt IFrame kan konfigureras i CSS så att de bättre passar sidans design.
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Sajtens URL kan vara statisk eller kan använda definierade variabler beroende på sidans dynamiska innehåll. Den kan till
exempel utföra en sökning som just gjorts i en annan källa.

Portleten laddas asynkront.

Användargränssnitt
Användaren ser den externa sajten som en del av sidan. Användaren kan interagera direkt med sajten.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Villkor
Definiera villkor för länkvisning, ett
eller flera kan väljas

Standard: Sökfråga

Hjälp-länk:
visa

Standard: falskt

URL URL:en till den externa sidan.
Denna URL skapas genom användning av FreeMarker-syntaxen
som läggs till Arena-variablerna.

Se även: Arena-sessionsvariabler

Förfrågan om fjärrlån
Med denna portlet kan användaren mejla en förfrågan om fjärrlån till biblioteket, arkivet eller museet. Användaren måste vara
inloggad via lånekort + PIN-kod men behöver inte ha något Arena-konto. Meddelandet skickas till den mottagare som
specificeras i portleten Admin: Installationsuppgifter. Meddelandet som biblioteket får innehåller varken låntagarens
användarnamn eller e-postadress - endast ett unikt låntagar-ID.

Användargränssnitt
Ett e-postformulär visas för användaren. Användarens namn och e-postadress (om tillgänglig) är ifylld. Användaren fyller i e-
postadress (om inte redan ifylld), ger information om förfrågan och skickar meddelandet. I en miljö med flera enheter kan
användaren även välja backend-biblioteket, -arkivet eller -museet som förfrågan ska ställas till.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Enhetens e-
postadress

Om en e-postadress fylls i här skickas fjärrlåneansökan till denna adress. Om
fältet lämnas tomt används e-postadressen i portleten Installation.

Standard: tom

Grundinställning för
avsändare av e-post

Adressen som biblioteket ser som avsändaradress i mejlet.

E-postämne Ämnestexten

Inmatningsfält Välj vilka fält som ska visas i formuläret Standard: alla fält

Obligatoriska fält Fält som användaren måste fylla i innan mejlet skickas
Standard: Namn, E-
post, Titel, Medietyp

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa låntagar-id i e-
post?

Välj om låntagar-id ska visas i mejlet Standard: sant

Språk
Denna portlet gör det möjligt att ändra språk.
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Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Visningsmall Layout för språklistan. Standard: Välj ruta

Visa aktuellt språk Välj huruvida språket som är valt ska finnas tillgängligt för val.

Språk Välj vilket av de tillgängliga språken som ska ingå i språklistan.

Lånehistorik
Portleten visar en låntagares lånehistorik.

Följande måste vara uppfyllt för att lånehistoriken ska visas:

l LMS måste stödja att låntagarens lånehistorik sparas.

l Användaren måste klicka i rutan Spara min lånehistorik i sin användarprofil.

Portleten finns inte i Arena med standardinställning. Ett förslag är att biblioteket lägger till en ny sida för portleten och länkar till
denna nya sida från My pages. Det finns också möjlighet att kontakta Axiell support för att få hjälp med att lägga till sidan på
rätt plats. Detta medför en konsultationskostnad.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Katalogpostsidan
Sidan där resultatet visas om du klickar på
posten

Standard: results

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holdings

Visade objekt på sida
Definierar hur många titlar som ska visas på
en sida. Användaren kan välja mellan 5, 10,
25, 50 eller 100.

Standardantalet titlar som visas på
en sida definieras med inställningen
Lån: visa antal per sida.

Nyckelord: Visa max antal Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt uppdatering av
betyg

Används inte

Sidalternativ: Aktivera asynkron
hämtning av omslag

Används inte

Sidalternativ: Tillhandahåll Ankare för
information om bestånd från
Tillgänglighetsstatus i knapp-panel

Används inte

Sidalternativ: Visa biblioteksfält*
Definiera vilka av fälten från biblioteksposter
som ska visas.

Standard: Upphovsperson,
Medietyp, Utgivningsår, Titel

Sidalternativ: Katalogposter: Element
på sidan*

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje titel från bibliotekssystemet.

Standard: Titel som länk, Omslag
som länk

Sidalternativ: Visa typ av post
Välj att visa om posten är av typen arkiv,
museum eller bibliotek – endast relevant om
det finns poster från mer än en enhet.

Standard: falskt

Poster: Museiposter: Element på
sidan*

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje museititel

Standard: Titel som länk, Omslag
som länk

Poster: Visa arkivfält*
Definiera vilka av fälten från arkivposter som
ska visas

Standard: Upphovsperson,
Medietyp, Utgivningsår, Titel

Poster: Arkivposter: visa
panelknappar*

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje arkivtitel

Standard: Titel som länk, Omslag
som länk

Poster: Visa museifält*
Definiera vilka av fälten från museiposter som
ska visas

Standard: Upphovsperson,
Medietyp, Utgivningsår, Titel

91



Inställning Beskrivning Kommentar

Lån: visa antal per sida
Antal titlar att visa per sida från start: 5, 10,
25, 50 eller 100.

Standard: 10

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Mervärden: visa Visar omslag i listan. Standard: falskt

Url: Sida för att rekommendera post
Sidan från vilken användaren kan skicka en
rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar: Största
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst antal
träffar

Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Mina avgifter
Denna portlet visar alla aktiva skulder och betalningar som en användare har. Om biblioteket använder Nets (inte Easy från
Nets) som betalningstjänst kan användaren även betala sina avgifter online.

För övriga betalningstjänster används portletarna Avgifter och Betalningshistorik.

Se även: Avgifter och Betalningshistorik

Information om skulden tillhandahålls av bibliotekssystemet. Det finns ingen koppling till titlarna i denna portlet.

En kryssruta visas bredvid avgiften om den kan betalas online.

Om familjedata vidarebefordras från backend kommer familjemedlemmar med avgifter att visas i en rullgardinsmeny.

Familjemedlemmarna visas i följande ordning:

1. nuvarande användare

2. anslutna kort i den ordning de mottogs från bibliotekssystemet genom ALMA

Portleten finns på sidan /protected/charges, och i standardinstallationen kan den nås från fliken Mina sidor.

Användargränssnitt
Portleten visar information om alla avgifter som användaren har och totalsumman för dessa. Om onlinebetalning är tillgänglig
kan användaren välja vilka avgifter som ska betalas. Användaren får först en bekräftelse på den summa som ska betalas och
vem den ska betalas till. Om användaren väljer att fortsätta dirigeras hen till sajten för betalningstjänsten. Efter slutförd
betalning tas användaren tillbaka till Arena och en betalningsbekräftelse visas. Det finns en lista med användarens samtliga
betalningar.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Aktivera
onlinebetalning?

Välj om Nets
onlinebetalning ska
vara aktiv.

I aktivt läge visas en kryssruta bredvid avgiften (såvida bibliotekssystemet inte
har angett att denna avgift inte kan betalas online, då visas ingen kryssruta). I
aktivt läge visas knappen Betala. Knappen visas inte i inaktivt läge. Standard:
sant

Länk till Mina
avgifter

Sidan där avgifterna
visas

Standard: protected/profile

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa
betalningssumma?

Visar avgifter som
väntar och som
ännu inte har lagts
till på kontot

Standard: sant
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Inställning Beskrivning Kommentar

Visa totalsumma för
avgifter?

Visar avgifter som
har lagts till på
kontot

Standard: sant

Visa bibliotek?
Visar organisationen
som avgiften avser

Standard: sant

Räkning: Visa
datum?

Visar datumet då
avgiften läggs till

Standard: sant

Visa anmärkning?
Visar anmärkningar
om sådana finns

Standard: sant

Visa avgiftstyp?
Visar avgiftstyp för
avgifter som ännu
inte har betalats

Standard: sant

Visa
betalningsdatum?

Visa datumet då
betalningen gjordes

Standard: sant

Visa avgiftstyp i
betalningar?

Visa betalningstyp
för betalade avgifter

Standard: sant

Visa betalhistorik?
Visar utförda
betalningar i en lista

Standard: sant

Visa betalningssätt?
Visar
betalningssättet

Standard: sant

Mina lån
Portleten visar användarens samtliga aktiva lån med viktig information, t.ex. återlämningsdatum. I denna portlet kan
användaren, beroende på konfiguration, till exempel göra följande:

l Låna om ett eller flera lån

l Klicka på en titel för att visa katalogpostuppgifter

l Se i vilken enhet lånen gjordes, lånedatum och återlämningsdatum

l Sortera lånelistan på olika sätt

Om familjebiljettsdata vidarebefordras från backend kommer familjemedlemmar med lån att visas i en rullgardinsmeny.

Familjemedlemmarna visas i följande ordning:

1. nuvarande användare

2. anslutna kort i den ordning de mottogs från bibliotekssystemet genom ALMA

Som standard ligger portleten på sidan /protected/loans och i standardinstallationen kan den nås från fliken Mina sidor.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Standardhöjd på pop up-fönster
Höjd på pop up-fönstret, används endast med
eHUB

Standard: 375 pixlar

Standardbredd på pop up-fönster
Höjd på pop up-fönstret, används endast med
eHUB

Standard: 500 pixlar

Katalogpostsidan
Sidan där resultatet visas om du klickar på
posten

Standard: results

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holdings

Visade objekt på sida
Definierar hur många titlar som ska visas på
en sida. Användaren kan välja mellan 5, 10,

Standardantalet titlar som visas på
en sida definieras med inställningen
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Inställning Beskrivning Kommentar

25 eller alla. Lån: visa antal per sida.

Nyckelord: Visa max antal Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt uppdatering av
betyg

Används inte

Sidalternativ: Aktivera asynkron
hämtning av omslag

Används inte

Sidalternativ: Tillhandahåll Ankare för
information om bestånd från
Tillgänglighetsstatus i knapp-panel

Används inte

Sidalternativ: Visa biblioteksfält *
Definiera vilka av fälten från biblioteksposter
som ska visas.

Standard: Upphovsperson,
Medietyp, Utgivningsår, Titel

Sidalternativ: Katalogposter: Visa
panelknappar*

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje titel från bibliotekssystemet.

Standard: Titel som länk, Omslag
som länk

Sidalternativ: Visa typ av post
Välj att visa om posten är av typen arkiv,
museum eller bibliotek – endast relevant om
det finns poster från mer än en enhet.

Standard: falskt

Poster: Museiposter: Visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje museititel

Standard: Titel som länk, Omslag
som länk

Poster: Visa arkivfält *
Definiera vilka av fälten från arkivposter som
ska visas

Standard: Upphovsperson,
Medietyp, Utgivningsår, Titel

Poster: Arkivposter: Visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje arkivtitel

Standard: Titel som länk, Omslag
som länk

Poster: Visa museifält *
Definiera vilka av fälten från museiposter som
ska visas

Standard: Upphovsperson,
Medietyp, Utgivningsår, Titel

Lån: visa antal per sida
Antal titlar att visa per sida från start: 5, 10, 25
eller alla.

Standard: 10

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Mervärden: visa Visar omslag i listan. Standard: falskt

Sortera: Lån: Sorteringsalternativ
Definiera vilka alternativ som ska visas för
användarens sortering av lånen

Standard: Relevans, Avgift för
omlån, Upphovsperson, Titel,
Bibliotek

Placering av strömmande innehåll
Endast eHUB, inbäddad som del av sida eller
öppna i nytt fönster (iFrame eller Pop up-
fönster)

Url: Sida för att rekommendera post
Sidan från vilken användaren kan skicka en
rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar: Största
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst antal
träffar

Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Minneslista
I denna portlet finns en minneslista som innehåller titlar samlade av en användare, med följande skillnader beroende på om
användaren är inloggad i Arena eller inte:
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l Inte inloggad: Denna tillfälliga minneslista är bara tillgänglig under den aktuella Arena-sessionen.

l Inloggad (som gäst eller som Arena-användare med användarnamn och lösenord): Denna beständiga minneslista är
kopplad till användarkontot. Nya titlar läggs till i listan när de väljs.

Om en användare först lägger till titlar i en tillfällig lista och sedan loggar in sparas titlarna i den beständiga minneslistan.

Användargränssnitt
Titlar i minneslistan samlas genom att klicka på knappen Lägg till i minneslistan bredvid en titel i träfflistan eller
katalogposten.

I standardinstallationen kan minneslistan nås från fliken Min minneslista. När minneslistan öppnas visas titlarna där i en
träfflista. Användaren kan välja en eller flera titlar från listan (kryssa i rutan bredvid posten) och sedan välja något av följande
från verktygsfältet:

l Skicka markerade titlar med e-post.

l Skriv ut markerade titlar. Här visas en utskriftsformaterad lista och ett utskriftsfönster öppnas.

l Ladda ner markerade titlar. Här visas en öppen fildialog där användaren kan välja var filen ska sparas.

l Ta bort från listan.

l Reservera markerade titlar. Denna åtgärd öppnar reservationspanelen.

Verktygsfältet har även sökfunktioner.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Bli först med att recensera
denna titel

Visar texten Bli först med att recensera
denna titel i recensionsfältet när det
ännu inte finns någon recension.

Standard: falskt

URL till katalogpostsidan
Sidan där resultatet visas om du klickar
på posten

Standard: results

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holdings

Nyckelord: Visa max antal Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Max. antal titlar som kan
skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett
mejl.

Standard: 50

Antal sidor för bläddring
Antal länkar till sidor för att visa om det
finns mer än en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna
uppdatera betyget för en titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av
omslag

Används inte

Sidalternativ: Tillhandahåll
Ankare för information om
bestånd från
Tillgänglighetsstatus i knapp-
panel

Innehåller en länk från
Tillgänglighetsstatus bredvid
katalogpostens text som leder till
information om bestånd längre ned på
samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält*

Definiera vilka av fälten från
biblioteksposter som ska visas.

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Medietypsikon, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla, Titel

Sidalternativ: Visa typ av post
Välj att visa om posten är av typen arkiv,
museum eller bibliotek – endast relevant Standard: falskt
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Inställning Beskrivning Kommentar

om det finns poster från mer än en
enhet.

Sidalternativ: Visa sökfråga
och antal träffar

Välj att visa sökfrågan och antalet träffar
ovanför listan med poster i sökresultatet

Standard: sant

Sidalternativ: Titlar kan väljas
med kryssruta

Används inte

Antal träffar i RSS
Antal titlar att visa i en träfflista från
RSS-flödet.

Standard: 20

Visa RSS-knapp Visar RSS-knappen. Standard: sant

Poster: Visa arkivfält*
Definiera vilka av fälten från arkivposter
som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Poster: Visa museifält*
Definiera vilka av fälten från
museiposter som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Reservera: Extra hjälptext på
regionala reservationer

Text att visa på en regional reservation
(reservationer utanför eget område).

Reservera: Tillåt regional
reservation

Används inte

Reservera: Standardperiod
(dagar) som en reservation
ska vara aktiv

Ställer in Giltig till baserat på Giltig från
(aktuellt datum). Hanteras av backend
för aktiva reservationer.

Standard: 730

Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”

Visar texten Välj hämtställe i
rullgardinslisten, i stället för att ha ett
förinställt hämtställe.

Om värdet ställs in på ”sant” visas inte förvalt
hämtställe direkt. Se även inställningen
Reservera: Visa enheter i alfabetisk
ordning.Standard: falskt

Reservera: Visa Organisation
när en reservation görs

Visar även val av organisation (i stället
för att bara visa val av enhet) där
användaren bör göra reservationen.

Om val av organisation inte visas kommer alla
enheter från alla organisationer att listas i
rullgardinsmenyn för enheter.Standard: sant

Reservera: Visa enheterna
alfabetiskt

Välj att visa hämtställena i alfabetisk
ordning (standard: sant). Anmärkning:

Detta måste vara ”falskt” om du vill använda
förvalt hämtställe. Se inställningen Reservera:
Visa ”Välj hämtställe” Standard: sant

Reservera: Reservation: Visa
”Giltig från”

Visar från vilket datum reservationen är
aktiv.

Standard: sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar avgifterna för en reservation.

Denna funktion måste aktiveras i Admin:
Installationsdetaljer på Organisationsnivå.
Kontakta Axiell för att göra ändringen.

Standard: falskt

Reservera: Reservation: Visa
”Giltig till”

Visar vilket datum reservationen upphör Standard: sant

Reservera: Sortera
Organisation i alfabetisk
ordning

Listar organisationerna i alfabetisk
ordning.

Standard: sant

Recensioner: Auktorisering
krävs

Välj om en recension måste godkännas
innan den publiceras.

Standard: sant

Recensioner: Max. inledande Max. antal tecken i en recension att visa Hela recensionen visas om man klickar på Visa

96



Inställning Beskrivning Kommentar

längd på recension under titeln. mer. Standard: 100

Recensioner: Visa texten ”Bli
den förste som recenserar
denna post”

Visar Recensioner: visa "Bli först med
att recensera denna titel" under titeln
när det finns en recension men inget
svar på recensionen.

Standard: falskt

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Arkivposter: element på
sidan*

Definiera vilka av fälten från arkivposter
som ska visas

Standard: Titel, Omslagsbild

Visa panelknappar
Välj vilka knappar som ska visas i
panelen.

Standard: alla fält

Mervärden: visa
Välj vilka mervärden som ska visas:
Tillgänglighet, Omslag, Betyg,
Recensioner, Taggar.

Standard: alla typer

Biblioteksposter: Element på
sidan*

Definiera vilka av fälten från
biblioteksposter som ska visas.

Standard: Titel, Omslagsbild

Museiposter: element på
sidan*

Definiera vilka av fälten från
museiposter som ska visas

Standard: Titel, Omslagsbild

Reservation: visa länk
Välj om det ska gå att reservera titeln
från minneslistan

Standard: sant

Visa träffar
Visar texten Träffar plus antalet poster
som hittades i minneslistan.

Standard: sant

Sortera: Favoritmedietyp:
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda
medietypfavoriten ska prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Föredragen enhet
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda
föredragna enheten ska prioriteras.

Värdet ställs in i portleten Admin:
Installationsuppgifter.
Standard: 1

Sortera: Föredraget språk
prioriteringsvärde

Värde som anger hur det valda
föredragna språket ska prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Publiceringsdatum
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur nya titlar ska
prioriteras.

Standard: 0

URL till detaljsidan för
katalogposten

Sidan där titelinformationen visas. Standard: results

Url: Öppna länkar i Hur länkar ska öppnas. Standard: samma fönster

Url: Sida för att
rekommendera post

Sidan från vilken användaren kan
skicka en rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar: Största
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest
träffar

Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst
antal träffar

Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Se även: Prioritera favoritmedietyp/enhet/språk och utgivningsdatum

Mina meddelanden
Denna portlet tar emot aviseringar från Nyhetsservice. Meddelandet är ett internt system i Arena. Administratören kan skicka
meddelanden till alla användare från enheten. Endast dessa allmänna meddelanden får skickas; det går inte att skicka
meddelanden till en viss användare.
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Slutanvändargränssnitt
Normalanvändare ser en meddelandelista i inkorgen. Olästa meddelanden visas fetstilt, lästa visas med vanligt typsnitt.
Listan visar ämne, avsändare och datum/tid då det skickades.

För att läsa meddelandet klickar användaren på det. Hela meddelandet visas ovanför listan. För att ta bort ett meddelande
kryssar användaren i meddelandets kryssruta för radering och klickar sedan på knappen Radera.

Administratören har en länk till en utkorg där alla skickade meddelanden står i en lista (om de inte har raderats), till hur många
mottagare de skickades och hur många mottagare som har läst dem. Därifrån kan man också skicka ett nytt meddelande till
användarna av biblioteket, arkivet eller museet.

Det finns ett verktygsfält med sorteringsalternativ. Dessa omfattar sortering efter Ämne, Från, Medlem (bibliotek) och
Betalningsdatum.

Portleten öppnas normalt från fliken Mina sidor och från portleten Logga in.

Se även: Nyhetsservice och Logga in

Konfiguration
Följande delar av portleten kan konfigureras.

Inställning Beskrivning Kommentar

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa sortera efter Lånedatum Välj om användaren ska kunna sortera efter datum Standard: sant

Visa sortera efter Från Välj om användaren ska kunna sortera efter avsändare Standard: sant

Visa sortera efter Ämne Välj om användaren ska kunna sortera efter ämne Standard: sant

Visa sortera efter titel Välj om användaren ska kunna sortera efter titel Standard: sant

Visa sortera efter Bibliotek Storleken på miniatyrbilderna i bildgalleriet. Standard: sant

Mina betyg
Denna portlet visar alla titlar som användaren har betygsatt med stjärnor.

Användargränssnitt
Portleten visar titlarna som användaren har betygsatt. Genom att klicka på en titel kan användaren se fler detaljer om posten.

Som standard finns portleten på sidan /protected/reviews, och i standardinstallationen finns den under Mina bidrag som ligger
under fliken Mina sidor.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Bli först med att recensera
denna titel

Välj att visa Bli först med att recensera
denna titel under titeln när det inte finns
några recensioner för en titel

Standard: falskt

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holdings

Detaljerad information
Sidan där resultatet visas om du klickar
på posten

Standard: #results

Nyckelord: Visa max antal Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Max. antal titlar som kan
skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett
mejl.

Standard: 50

Antal sidor för bläddring
Antal länkar till sidor för att visa om det
finns mer än en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10
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Inställning Beskrivning Kommentar

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna
uppdatera betyget för en titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av omslag

Används inte

Sidalternativ: Tillhandahåll
Ankare för information om
bestånd från
Tillgänglighetsstatus i knapp-
panel

Innehåller en länk från
Tillgänglighetsstatus bredvid
katalogpostens text som leder till
information om bestånd längre ned på
samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält *

Välj vilka av fälten från biblioteksposter
som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietypsikon,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Sidalternativ: Katalogposter:
Visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska
visas för varje titel från
bibliotekssystemet: Titel som länk,
Omslag som länk

Standard: alla komponenter

Sidalternativ: Visa typ av post
Välj att visa om posten är av typen arkiv,
museum eller bibliotek – endast relevant
om det finns poster från mer än en enhet.

Standard: falskt

Poster: Museiposter: Visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska
visas för varje museititel; Titel som länk,
Omslag som länk

Standard: alla komponenter

Poster: Visa arkivfält *
Definiera vilka av fälten från arkivposter
som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Poster: Arkivposter: visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska
visas för varje arkivtitel; Titel som länk,
Omslag som länk

Standard: alla komponenter

Poster: Visa museifält *
Definiera vilka av fälten från museiposter
som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Recensioner: Auktorisering
krävs

Välj om en recension måste godkännas
innan den publiceras.

Standard: sant

Recensioner: Max. inledande
längd på recension

Max. antal tecken i en recension att visa
under titeln.

Hela recensionen visas om man klickar på Visa
mer. Standard: 100

Recensioner: Visa texten ”Bli
den förste som recenserar
denna post”

Visar Recensioner: visa "Bli först med
att recensera denna titel" under titeln
när det finns en recension men inget svar
på recensionen.

Standard: falskt

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Element på sidan
Välj vilka knappar som ska visas i
panelen.

Standard: alla fält

Mervärden: visa
Välj vilka mervärden som ska visas:
Tillgänglighet, Omslag, Betyg,
Recensioner, Taggar.

Standard: omslag

Träffar: visa
Visar texten Träffar plus antalet poster
som hittades i minneslistan.

Standard: sant

99



Inställning Beskrivning Kommentar

URL: Sida för att
rekommendera post

Sidan från vilken användaren kan skicka
en rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar: Största
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst antal
träffar

Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Sökhistorik
I denna portlet kan användaren se sina senaste katalogsökningar, gjorda i Arena i den specifika webbläsarsessionen (dvs. på
exakt den PC som används). Du behöver inte logga in för att se en lista över senaste sökningar.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Förkorta sökningar
som är längre än

Definiera hur mycket av sökfrasen som ska visas (antal tecken) Standard: 20

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än en sida Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

URL till
sökresultatsidan

Sidan där resultatet ska visas om du klickar på en av de sparade sökningarna
Standard:
search

Hjälp-länk: visa
Standard:
falskt

Visa element Gör det möjligt att ta bort sökningen
Standard: Ta
bort

Element på sidan Välj var kontrollknapparna ska visas, i sidhuvud eller sidfot

Trunkerat söksuffix
Definiera hur sökfraser som överskrider antalet tecken definierade under Förkorta
sökningar som är längre än (antal tecken) ska avslutas

Standard: ...

Artiklar: sökhistorik
I denna portlet kan användaren se sina senaste sökningar på artiklar, gjorda i Arena i den specifika webbläsarsessionen (dvs.
på exakt den PC som används). Du behöver inte logga in för att se en lista över senaste sökningar.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Förkorta
sökningar längre
än

Definiera hur mycket av sökfrasen som ska visas (antal tecken) Standard: 20

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än en sida Standard: 5

Antal titlar per
sida

Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

URL till
sökresultatsidan

Sidan där resultatet ska visas om du klickar på en av de sparade sökningarna
Standard:
articles

Hjälp-länk: visa
Standard:
falskt
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Visa element Gör det möjligt att ta bort sökningen
Standard: Ta
bort

Visa
panelknappar

Välj var kontrollknapparna ska visas, i sidhuvud eller sidfot

Trunkerat
söksuffix

Definiera hur sökfraser som överskrider antalet tecken definierade under Förkorta
sökningar som är längre än (antal tecken) ska avslutas

Standard: ...

Mina reservationer
Denna portlet visar alla reservationer för användaren, plus viktig information som reservationens giltighetsdatum.

Om familjebiljettsdata vidarebefordras från backend kommer familjemedlemmar med reservationer att visas i en
rullgardinsmeny.

Familjemedlemmarna visas i följande ordning:

1. nuvarande användare

2. anslutna kort i den ordning de mottogs från bibliotekssystemet genom ALMA

Som standard ligger portleten på sidan /protected/reservations och i standardinstallationen kan den nås från fliken Mina
sidor.

Användargränssnitt
Användaråtkomster till portleten via Mina sidor-menyn. Portleten visar alla reservationer för användaren. Omman klickar på
en titel i listan öppnas detaljsidan om posten. Beroende på konfigurationen kan listan även visa giltiga från- och till-datum, valt
hämtställe och användarens plats i reservationskön. Om reservationen har en speciell status visas denna.

Listan kan sorteras på flera olika sätt.

Om bibliotekssystemet tillåter det kan användaren ändra reservationens datum och hämtställe, eller ta bort reservationen.
Användaren kan också lägga till titeln i sin minneslista.

Anmärkning:
Om du använder reservationsordning, måste konfigurationsinställningen Reservationsgrupp ha ett värde för att Arena ska
kunna spara reservationsordningen.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Sortering efter
tillgänglighet

Används inte

Bli först med att
recensera denna titel

Visar texten Bli först med att recensera denna titel i
recensionsfältet när det ännu inte finns någon
recension.

Standard: falskt

URL till
katalogpostsidan

Sidan där resultatet visas om du klickar på posten Standard: results

Visa reservation på ny
sida vid manuell
ordningsföljd

Om användaren har ett lånekort på flera enheter
kommer det att finnas en separat reservationssida för
varje enhet. Välj om användaren automatiskt ska gå
vidare till ny sida efter en reservation.

Standard: sant

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holdings

Nyckelord: Visa max
antal

Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Max. antal titlar som kan
skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50
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Bläddring: antal
sidorAntal länkar
sidnavigation

Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än
en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna uppdatera betyget för
en titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av
omslag

Används inte

Sidalternativ:
Tillhandahåll Ankare för
information om bestånd
från
Tillgänglighetsstatus i
knapp-panel

Innehåller en länk från Tillgänglighetsstatus bredvid
katalogpostens text som leder till information om
bestånd längre ned på samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält *

Definiera vilka av fälten från biblioteksposter som ska
visas.

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Medietypsikon,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår,
Förlag, Resurstyp, Hylla, Titel

Sidalternativ:
Katalogposter: Element
på sidan *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
titel från bibliotekssystemet.

Standard: alla komponenter

Sidalternativ: Visa typ
av post

Välj att visa om posten är av typen arkiv, museum
eller bibliotek – endast relevant om det finns poster
från mer än en enhet.

Standard: falskt

Poster: Museiposter:
Visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
museititel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa arkivfält * Definiera vilka av fälten från arkivposter som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla,
Titel

Poster: Arkivposter:
Visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
arkivtitel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa museifält *
Definiera vilka av fälten från museiposter som ska
visas

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla,
Titel

Reservationsgrupp
Denna inställning måste ha ett värde för att Arena ska
kunna spara reservationsordningen.

Används endast för RNIB. Standard:
blank

Reservera: Extra
hjälptext på regionala
reservationer

Text att visa på en regional reservation (reservationer
utanför eget område).

Reservera: Tillåt
regional reservation

Används inte

Reservera:
Standardperiod (dagar)
som en reservation ska

Ställer in Giltig till baserat på Giltig från (aktuellt
datum). Hanteras av backend för aktiva reservationer.

Standard: 730
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vara aktiv

Reservera: Tillåt
reservationer med ett
klick

Välj om en reservation ska kunna göras bara genom
att klicka på reservationsknappen, utan att begära att
användaren väljer ett hämtställe eller en
intresseperiod. Efter det ändras reservationen under
Mina reservationer.

Standard: falskt

Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”

Visar texten Välj hämtställe i rullgardinslisten, i stället
för att ha ett förinställt hämtställe.

Om värdet ställs in på ”sant” visas inte
förvalt hämtställe direkt. Se även
inställningen Reservera: Visa enheter i
alfabetisk ordning. Standard: falskt

Reservera: Visa
knappen ”Avbryt
reservation”

Låter användaren stänga reservationsfönstret. Standard: sant

Reservera: Visa
Organisation när en
reservation görs

Visar även val av organisation (i stället för att bara
visa val av enhet) där användaren bör göra
reservationen.

Om val av organisation inte visas
kommer alla enheter från alla
organisationer att listas i
rullgardinsmenyn för enheter. Standard:
sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar avgifterna för en reservation. Standard: falskt

Reservera: Sortera
Organisation i alfabetisk
ordning

Listar organisationerna i alfabetisk ordning. Standard: sant

Recensioner:
Auktorisering krävs

Välj om en recension måste godkännas innan den
publiceras.

Standard: sant

Recensioner: Max.
inledande längd på
recension

Max. antal tecken i en recension att visa under titeln.
Hela recensionen visas om man klickar
på Visa mer. Standard: 100

Recensioner: Visa
texten ”Bli den förste
som recenserar denna
post”

Visar Recensioner: visa "Bli först med att recensera
denna titel" under titeln när det finns en recension
men inget svar på recensionen.

Standard: falskt

Visa ”Sortera på hämtas
senast”

Möjliggör sortering efter hämtas senast-datum. Standard: sant

Visa ”Organisation”
Visar även val av organisation (i stället för att bara
visa val av enhet) där användaren bör göra
reservationen.

Om val av organisation inte visas
kommer alla enheter från alla
organisationer att listas i
rullgardinsmenyn för enheter. Standard:
falskt

Visa ”Ändra”
Välj om användaren ska kunna ändra hämtställe och
giltighetsdatum.

Standard: sant

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa hämtställe Visar hämtstället som valdes vid reservationen. Standard: sant

Visa ”Hämtas senast” Visar när reservationen måste hämtas. Standard: sant

Visa löpnummer Visar löpnumret för en reservation. Standard: sant

Visa köplats Visar användarens köplats för titeln. Standard: sant

Visa ”Ta bort” Låter användaren ta bort en befintlig reservation. Standard: sant

Visa reservationsgrupp Används endast för RNIB.
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Visa reservationsdatum Visar datumet då reservationen gjordes. Standard: falskt

Visa status Visar vid behov en anmärkning om reservationen. Standard: sant

Visa ordningsföljd
Visar reservationens ordningsföljd för att användaren
ska kunna ändra.

Används endast för RNIB. Standard:
falskt

Visa ”Giltig fr o m” Visar från vilket datum reservationen är aktiv. Standard: sant

Visa ”Giltig till” Visar vilket datum reservationen upphör. Standard: sant

Visa ”Min ordning” Visar knappen Min ordningsföljd.
Används endast för RNIB. Standard:
falskt

Mervärden: visa
Välj vilka mervärden som ska visas: Tillgänglighet,
Omslag, Betyg, Recensioner, Taggar.

Visa knappen "Typ"
Används endast för RNIB. Standard:
sant

Visa enheter i alfabetisk
ordning

Visar hämtställena i alfabetisk ordning. Standard: sant

Element på sidan Välj vilka knappar som ska visas i panelen. Standard: alla fält

Visa manuell ordning
Gör att användaren kan ordna reservationerna
manuellt (steg 1, kopplat till Visa ”Min ordning”).

Används endast för RNIB. Standard:
falskt

Visa anmärkning
Visar ett anmärkningsfält, dvs. där tidskriftsvolym och
utgåvans nummer definieras.

Standard: sant

Reservation: Visa ”Giltig
från”

Gör Giltig från-datumet redigerbart. Standard: sant

Reservation: Visa ”Giltig
till”

Gör Giltig till-datumet redigerbart. Standard: sant

Visa träffar
Visar texten Träffar plus antalet poster som hittades i
minneslistan.

Standard: sant

Visa "Sortera på Giltig fr
o m"

Möjliggör sortering efter Giltig från-datumet. Standard: sant

Visa sortering på Av
(upphovsperson)

Möjliggör sortering efter författare. Standard: sant

Visa "Sortera på
klassifikation"

Möjliggör sortering efter klassifikation. Standard: sant

Visa "Sortera på
hämtställe"

Möjliggör sortering efter hämtställe. Standard: sant

Visa "Sortera på
löpnummer"

Möjliggör sortering efter löpnummer. Standard: sant

Visa "Sortera på
köplats"

Möjliggör sortering efter köplats. Standard: sant

Visa "Sortera på status" Möjliggör sortering efter status. Standard: sant

Visa sortera på Giltig till: Möjliggör sortering efter Giltig till-datumet. Standard: sant

Visa ”Min ordning”
Gör att användaren kan sortera i en egen ordning,
används endast av RNIB (steg 2, kopplat till Visa
manuell ordning)

Används endast för RNIB. Standard:
falskt

Sortera:
Sorteringsordning

Fallande eller stigande som standard för sortering. Standard: Fallande

Sortera: Sorteringsfält Standardalternativ för sortering Standard: Författare
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Url: Sida för att
rekommendera post

Sidan från vilken användaren kan skicka en
rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar:
Största teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst antal träffar Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Mina recensioner
I denna portlet kan Arena-användaren se en komplett lista över alla titlar med egna recensioner, gjorda från aktuell Arena eller
i andra Arena-bibliotek med samma Arena-användarnamn. Användaren kan redigera och ta bort recensioner och lägga till
titlar från listan i minneslistan. I portleten finns flera möjligheter till sortering (ställs in i konfiguration).

Portleten finns på sidan protected/reviews och nås i standardinstallationen via fliken Mina sidor under Mina bidrag.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Sortering efter
tillgänglighet

Används inte

Bli först med att
recensera denna titel

Visar texten Bli först med att recensera denna titel i
recensionsfältet när det ännu inte finns någon
recension.

Standard: falskt

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holdings

Nyckelord: Visa max
antal

Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Max. antal titlar som kan
skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50

Antal sidor för bläddring
Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än
en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna uppdatera betyget för
en titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av
omslag

Används inte

Sidalternativ:
Tillhandahåll Ankare för
information om bestånd
från
Tillgänglighetsstatus i
knapp-panel

Innehåller en länk från Tillgänglighetsstatus bredvid
katalogpostens text som leder till information om
bestånd längre ned på samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ:
Mervärden: Visa

Välj vilka mervärden som ska visas: Tillgänglighet,
Omslag, Betyg, Recensioner, Taggar.

Standard: alla typer

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält *

Definiera vilka av fälten från biblioteksposter som ska
visas.

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Medietypsikon,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår,
Förlag, Resurstyp, Hylla, Titel

105



Inställning Beskrivning Kommentar

Sidalternativ:
Katalogposter: Visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
titel från bibliotekssystemet.

Standard: alla komponenter

Sidalternativ: Visa typ
av post

Välj att visa om posten är av typen arkiv, museum
eller bibliotek – endast relevant om det finns poster
från mer än en enhet.

Standard: falskt

Visa sökning och antal
träffar

Använd inte.

Sidalternativ: Titlar kan
väljas med kryssruta

Används inte

Föredraget språk Välj föredraget språk; det språk som visas först.
Se Favorit för
medietyp/språk/organisation. Standard:
blank

Föredragen medietyp
Välj vilken medietyp som ska visas i listan över poster
(om denna medietyp är tillgänglig).

Eventuella övriga medietyper grupperas.

Antal träffar i RSS Antal titlar att visa i en träfflista från RSS-flödet. Standard: 20

RSS: Visa RSS-knapp Visar RSS-knappen. Standard: sant

Poster: Museiposter:
Visa panelknappar

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
museititel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa arkivfält * Definiera vilka av fälten från arkivposter som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla,
Titel

Poster: Arkivposter:
Visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
arkivtitel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa museifält *
Definiera vilka av fälten från museiposter som ska
visas

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla,
Titel

Reservera: Extra
hjälptext på regionala
reservationer

Text att visa på en regional reservation (reservationer
utanför eget område).

Reservera: Tillåt
regional reservation

Används inte

Reservera:
Standardperiod (dagar)
som en reservation ska
vara aktiv

Ställer in Giltig till baserat på Giltig från (aktuellt
datum). Hanteras av backend för aktiva reservationer.

Standard: 730

Reservera: Tillåt
reservationer med ett
klick

Välj om en reservation ska kunna göras bara genom
att klicka på reservationsknappen, utan att begära att
användaren väljer ett hämtställe eller en
intresseperiod. Efter det ändras reservationen under
Mina reservationer.

Standard: falskt

Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”

Visar texten Välj hämtställe i rullgardinslisten, i stället
för att ha ett förinställt hämtställe.

Om värdet ställs in på ”sant” visas inte
förvalt hämtställe direkt. Se även
inställningen Reservera: Visa enheter i
alfabetisk ordning. Standard: falskt
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Reservera: Visa
knappen ”Avbryt
reservation”

Låter användaren stänga reservationsfönstret. Standard: sant

Reservera: Visa
Organisation när en
reservation görs

Visar även val av organisation (i stället för att bara
visa val av enhet) där användaren bör göra
reservationen.

Standard: sant

Reservera: Visa
enheterna alfabetiskt

Visar hämtställena i alfabetisk ordning.

Detta måste vara ”falskt” om du vill
använda förvalt hämtställe. Se
inställningen Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”. Standard: sant

Reservera:
Reservation: Visa ”Giltig
från”

Visar från vilket datum reservationen är aktiv. Standard: sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar avgifterna för en reservation. Standard: falskt

Reservera:
Reservation: Visa ”Giltig
till”

Visar vilket datum reservationen upphör. Standard: sant

Reservera: Sortera
Organisation i alfabetisk
ordning

Listar organisationerna i alfabetisk ordning. Standard: sant

Recensioner:
Auktorisering krävs

Välj om en recension måste godkännas innan den
publiceras.

Standard: sant

Recensioner: Max.
inledande längd på
recension

Max. antal tecken i en recension att visa under titeln.
Hela recensionen visas om man klickar
på Visa mer. Standard: 1000

Recensioner: Visa
texten ”Bli den förste
som recenserar denna
post”

Visar Recensioner: visa "Bli först med att recensera
denna titel" under titeln när det finns en recension
men inget svar på recensionen.

Standard: falskt

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Element på sidan Välj vilka knappar som ska visas i panelen. Standard: alla fält

Visa träffar
Visar texten Träffar plus antalet poster som hittades i
minneslistan.

Standard: sant

Sortering: Standardfält
för sortering

Välj fält att sortera efter som standard. Standard: relevans

Tillgängliga
sorteringsfält

Välj vilka fält som ska visas, dvs. användarens
alternativ för att sortera titlarna i träffarna.

Standard: Upphovsperson, Utgivningsår,
Relevans, Titel

Sortering: Ordning för
fälten i visningen

Välj i vilken ordning fälten ovan ska visas.

Sortera:
Favoritmedietyp:
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda medietypfavoriten ska
prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Föredragen
enhet prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda föredragna enheten
ska prioriteras.

Värdet ställs in i portleten Admin:
Installationsuppgifter. Standard: 1

Sortera: Föredraget
språk prioriteringsvärde

Värde som anger hur det valda föredragna språket
ska prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Värde som anger hur nya titlar ska prioriteras. Standard: 0
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Publiceringsdatum
prioriteringsfaktor

Sortera:
Sorteringsordning

Fallande eller stigande som standard för sortering. Standard: Fallande

URL till detaljsidan för
katalogposten

Sidan där titelinformationen visas. Standard: results

Url: Öppna länkar i Hur länkar ska öppnas. Standard: samma fönster

Url: Sida för att
rekommendera post

Sidan från vilken användaren kan skicka en
rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar:
Största teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst antal träffar Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Se även: Prioritera favoritmedietyp/enhet/språk och utgivningsdatum

Sparade sökningar
I denna portlet kan Arena-användaren se sparade katalogsökningar och även prenumerera på sökningar.

Efter en katalogsökning kan användaren klicka på Spara sökningen i den övre menyn. Användaren skriver sedan in ett namn
och en beskrivning för sökningen och kan därefter även välja att få ett meddelande när det finns nya objekt som matchar
sökningen i katalogen.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Antal sidor för bläddring
Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer
än en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Visa endast lokala
sökningar

Visar sökningar från flera
bibliotek/arkiv/museum eller enbart denna sajt

Inställningen kan endast appliceras på
installationer med flera enheter
Standard: sant, enbart denna webbplats

URL till sökresultatsidan
Sidan där resultatet ska visas om du klickar på
en av de sparade sökningarna

Standard: search

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa element Välj vilka element som ska visas i portleten
Standard: Ta bort, Sökningens nummer,
Nyhetsservice

Visa panelknappar Välj vilka panelknappar som ska visas i portleten Standard: alla fält

Nyhetsservice: koppla till
bibliotekssystemet

Används endast för RNIB.

Artiklar: sparade sökningar
I denna portlet kan Arena-användaren se sparade artikelsökningar och även prenumerera på artikelsökningar.

Efter en artikelsökning på sajten kan användaren klicka på Spara sökningen i den övre menyn. Användaren skriver sedan in
ett namn och en beskrivning för sökningen och kan därefter även välja att få ett meddelande när det finns nya artiklar på
sajten som matchar sökningen.

Portleten finns som standard på sidan /protected/profile, och hittas under Mina bidrag.
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Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än
en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Visa endast lokala
sökningar

Visar sökningar från flera bibliotek/arkiv/museum
eller enbart denna sajt

Inställningen kan endast appliceras på
installationer med flera enheter
Standard: sant, enbart denna webbplats

URL till
sökresultatsidan

Sidan där resultatet ska visas om du klickar på en av
de sparade sökningarna

Standard: search

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa element Välj vilka element som ska visas i portleten
Standard: Ta bort, Sökningens nummer,
Nyhetsservice

Element på sidan Välj vilka panelknappar som ska visas i portleten Standard: alla fält

Mina nyckelord
Denna portlet visar alla nyckelord (taggar) som användaren har använt för att tagga titlar.

Portleten finns på sidan \protected\user-tags och nås i standardinstallationen via fliken Mina sidor under Mina bidrag.

Slutanvändargränssnitt
Alla egna nyckelord som använts visas för användaren. För varje nyckelord visas antalet användningar när du hovrar över
nyckelordet.

När användaren klickar på ett nyckelord visas titlarna nedanför nyckelordet i portleten.

Användaren kan ta bort ett nyckelord från en titel med det gråa minustecknet bredvid nyckelordet i titelpresentationen. Det går
även att ta bort nyckelordet som har lagts till av användaren från samtliga titlar med det röda krysset.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Sortering efter
tillgänglighet

Används inte

Bli först med att
recensera denna titel

Visar texten Bli först med att recensera denna titel i
recensionsfältet när det ännu inte finns någon
recension.

Standard: falskt

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holdings

Nyckelord: Visa max
antal

Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Max. antal titlar som kan
skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50

Antal sidor för bläddring
Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än
en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna uppdatera betyget för
en titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av
omslag

Används inte
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Inställning Beskrivning Kommentar

Sidalternativ:
Tillhandahåll Ankare för
information om bestånd
från
Tillgänglighetsstatus i
knapp-panel

Innehåller en länk från Tillgänglighetsstatus bredvid
katalogpostens text som leder till information om
bestånd längre ned på samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ:
Mervärden: Visa

Välj vilka mervärden som ska visas: Tillgänglighet,
Omslag, Betyg, Recensioner, Taggar.

Standard: alla typer

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält *

Definiera vilka av fälten från biblioteksposter som ska
visas.

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Medietypsikon,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår,
Förlag, Resurstyp, Hylla, Titel

Sidalternativ:
Katalogposter: Visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
titel från bibliotekssystemet.

Standard: alla komponenter

Sidalternativ: Visa typ
av post

Välj att visa om posten är av typen arkiv, museum
eller bibliotek – endast relevant om det finns poster
från mer än en enhet.

Standard: falskt

Sidalternativ: Titlar kan
väljas med kryssruta

Används inte

Föredraget språk Välj föredraget språk; det språk som visas först. Standard: blank

Föredragen medietyp
Välj vilken medietyp som ska visas i listan över poster
(om denna medietyp är tillgänglig).

Eventuella övriga medietyper grupperas.

Antal träffar i RSS Antal titlar att visa i en träfflista från RSS-flödet. Standard: 20

RSS: Visa RSS-knapp Visar RSS-knappen. Standard: sant

Poster: Museiposter:
Visa panelknappar

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
museititel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa arkivfält * Definiera vilka av fälten från arkivposter som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla,
Titel

Poster: Arkivposter:
Visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
arkivtitel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa museifält *
Definiera vilka av fälten från museiposter som ska
visas

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk, Språk,
Medietyp, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla,
Titel

Reservera: Extra
hjälptext på regionala
reservationer

Text att visa på en regional reservation (reservationer
utanför eget område).

Reservera: Tillåt
regional reservation

Används inte

Reservera:
Standardperiod (dagar)
som en reservation ska
vara aktiv

Ställer in Giltig till baserat på Giltig från (aktuellt
datum). Hanteras av backend för aktiva reservationer.

Standard: 730
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Inställning Beskrivning Kommentar

Reservera: Tillåt
reservationer med ett
klick

Välj om en reservation ska kunna göras bara genom
att klicka på reservationsknappen, utan att begära att
användaren väljer ett hämtställe eller en
intresseperiod. Efter det ändras reservationen under
Mina reservationer.

Standard: falskt

Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”

Visar texten Välj hämtställe i rullgardinslisten, i stället
för att ha ett förinställt hämtställe.

Om värdet ställs in på ”sant” visas inte
förvalt hämtställe direkt. Se även
inställningen Reservera: Visa enheter i
alfabetisk ordning.Standard: falskt

Reservera: Visa
knappen ”Avbryt
reservation”

Låter användaren stänga reservationsfönstret. Standard: sant

Reservera: Visa
Organisation när en
reservation görs

Visar även val av organisation (i stället för att bara
visa val av enhet) där användaren bör göra
reservationen.

Standard: sant

Reservera: Visa
enheterna alfabetiskt

Visar hämtställena i alfabetisk ordning.

Detta måste vara ”falskt” om du vill
använda förvalt hämtställe. Se
inställningen Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”. Standard: sant

Reservera:
Reservation: Visa ”Giltig
från”

Visar från vilket datum reservationen är aktiv. Standard: sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar avgifterna för en reservation. Standard: falskt

Reservera:
Reservation: Visa ”Giltig
till”

Visar vilket datum reservationen upphör. Standard: sant

Reservera: Sortera
Organisation i alfabetisk
ordning

Listar organisationerna i alfabetisk ordning. Standard: sant

Recensioner:
Auktorisering krävs

Välj om en recension måste godkännas innan den
publiceras.

Standard: sant

Recensioner: Max.
inledande längd på
recension

Max. antal tecken i en recension att visa under titeln.
Hela recensionen visas om man klickar
på Visa mer. Standard: 100

Recensioner: Visa
texten ”Bli den förste
som recenserar denna
post”

Visar Recensioner: visa "Bli först med att recensera
denna titel" under titeln när det finns en recension
men inget svar på recensionen.

Standard: falskt

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Element på sidan Välj vilka knappar som ska visas i panelen. Standard: alla fält

Träffar: visa
Visar texten Träffar plus antalet poster som hittades i
minneslistan.

Standard: sant

Sortera:
Favoritmedietyp:
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda medietypfavoriten ska
prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Föredragen
enhet prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda föredragna enheten
ska prioriteras.

Värdet ställs in i portleten Admin:
Installationsuppgifter. Standard: 1

Sortera: Föredraget Värde som anger hur det valda föredragna språket Standard: 1
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Inställning Beskrivning Kommentar

språk prioriteringsvärde ska prioriteras.

Sortera:
Publiceringsdatum
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur nya titlar ska prioriteras. Standard: 0

Sortera:
Sorteringsordning

Fallande eller stigande som standard för sortering. Standard: Fallande

URL till detaljsidan för
katalogposten

Sidan där titelinformationen visas. Standard: results

Url: Öppna länkar i Hur länkar ska öppnas. Standard: samma fönster

Url: Sida för att
rekommendera post

Sidan från vilken användaren kan skicka en
rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar:
Största teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst antal träffar Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Se även: Prioritera favoritmedietyp/enhet/språk och utgivningsdatum

Navigation
Denna portlet används för att navigera bland de underliggande sidorna. Dess konfiguration gör att olika kombinationer av
navigationssätt kan väljas. Portletens innehåll samlas till den aktuella gruppen och den specifika sida som det visas på
(beroende på visningsstil), och kan inte ändras. Det som visas i portleten är dynamiskt, baserat på sidorna som finns för
sajten.

Portleten finns under Innehållshantering.

Anpassning
Kantlinjer kan döljas i fönstrets grafiska utseende.

Konfiguration
Visningsstil

Inställning Beskrivning

Anpassad:

Huvud: Huvudet ovanför navigationsträdet.

Rotsida: Sidan längst upp i trädet.

Rot-layout-nivå: Antalet nivåer att visa i trädet.

Inkluderade-layouter och Kapslade undersidor: Används inte

Relativ länk med länkstig Visar huvudsidan och aktuell sida, men inte undersidor

Från nivå 2 med rubrik Visar undersidan två nivåer ned

Från nivå 1 med rubrik Visar aktuell sida med undersidor en nivå ned.

Från nivå 1 Visar undersidorna en nivå ned från aktuell sida.

Från nivå 1 till alla undernivåer Visar alla undersidor från aktuell sida (alla nivåer ned).

Från nivå 0 Visar full grupp-/organisationsnavigation (aktuell sida i annan typ).

Punktstil
Välj mellan prickar och punkter.
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Betalningshistorik
Denna portlet visar Arena-användarens betalningar i en lista. Denna portlet ska användas om du använder Swish, Easy från
Nets, SIX Payment, WorldPay, Barclay, Capita Online, Capita Payment, Civica Payment, Civica Online, ITEOS, pmPayment
eller PayTrail som betalningsleverantör. Används tillsammans med portleten Avgifter. Om Nets (inte Easy från Nets) används
som betalningstjänst ska du använda portleten Mina avgifter.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Max. antal titlar som kan
skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50

Antal sidor för bläddring Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än en sida Standard: 5

Antal titlar per sida Antal poster som ska visas per sida Standard: 10

Visa fält
Välj vilka fält som ska visas i tabellen: Betaldatum, Avgiftstyp,
Betalningstyp, Summa, Betalningssätt, Anmärkning

Standard: alla fält
utom Anmärkning

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Element på sidan
Välj vilka komponenter som ska visas på sidan: Bläddring: upptill,
Bläddring: nedtill

Standard: alla fält

Träffar: visa Används inte

Se även: Avgifter och Mina avgifter

Aktivera Swish
Portletarna Avgifter och Betalningshistorik har stöd för Swish.

Följande behövs för att börja använda Swish:

l Biblioteket upprättar ett avtal med sin bank och banken tar hand om registreringen hos Swish.

l När banken underrättar biblioteket om att registreringen har genomförts skickar biblioteket certifikatet, lösenordet och
betalningsmottagarens alias (Swishnumret, till exempel 1230236836) till Axiell.

l Axiell slutför nödvändig konfiguration.

Aktivera Swish för Easy från Nets
Du kan också använda Swish som en del av Nets.

Portletarna Avgifter och Betalningshistorik har stöd för Easy från Nets inklusive Swish.

Följande behövs för att börja använda Easy inklusive Swish:

l Teckna ett avtal med Nets för att skapa ett Easy Live-konto. Nets ansvarar för denna process och det kan ta cirka 1–2
veckor innan kontot aktiveras av Nets.

l Ett affärsbankkonto för att ta emot betalningar.

l Förse Axiell med checkout-nyckel och hemlig nyckel till Easy Live-kontot.

Inköpsförslag
Med denna portlet kan användaren mejla ett inköpsförslag till biblioteket, arkivet eller museet. Användaren måste vara
inloggad via lånekort + PIN-kod men behöver inte ha något Arena-konto. Meddelandet skickas till den mottagare som
specificeras i portleten Admin: Installationsuppgifter. Meddelandet som biblioteket får innehåller varken låntagarens
användarnamn eller e-postadress - endast ett unikt låntagar-ID.

Användargränssnitt
Ett e-postformulär visas för användaren. Användarens namn överförs automatiskt till formuläret liksom e-postadressen, om
användaren har fyllt i en e-postadress i sin profil. Användaren informerar om titeln som biblioteket, arkivet eller museet
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föreslås köpa och skickar meddelandet. I en miljö med flera enheter kan användaren även välja backend-biblioteket, -arkivet
eller -museet som förslaget ska skickas till.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Enhetens e-
postadress

Om en e-postadress fylls i här skickas inköpsförslaget till den adressen. Om
fältet lämnas tomt används e-postadressen i portleten Installation.

Standard: tom

Avsändaradress,
grundinställning

Adressen som biblioteket ser som avsändaradress i mejlet.

E-postämne Ämnestexten

Visa
lånekortsnummer i
e-post?

Välj om lånekortsnummer ska visas i e-postmeddelandet Standard: sant

Inmatningsfält
Dessa omfattar - namn, meddelande, upphovsperson, titel, medietyp, förlag,
språk, ISBN/ISSN

Standard: alla fält

Obligatoriska fält Välj vilka fält som är obligatoriska
Standard: Namn, E-
post, Titel, Medietyp

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Se även: Admin: Installationsuppgifter

Tipsa
Med denna portlet kan användaren tipsa en vän om en titel eller artikel. Den är tillgänglig från portletarna Träfflista,
Katalogpost och Artiklar: Artikeldetaljer. Du aktiverar Tipsa i portletarna där du vill att den ska visas. Användaren måste vara
inloggad i Arena för att använda denna portlet.

Användargränssnitt
När användaren klickar på knappen Tipsa öppnas ett e-postformulär. Användaren fyller i e-postadressen till personen som
tipset ska skickas till, egen e-postadress, ämne och meddelande. Titeln inkluderas automatiskt i meddelandetexten.

Konfiguration
Konfiguration används inte för denna portlet.

Se även: Träfflista, Katalogpost och Artiklar: Artikeldetaljer

Dynamisk lista
I denna portlet kan du visa listor från sparade katalogsökningar. Detta innebär att portleten inte motsvarar en användare eller
relaterad sökning. I stället bygger resultaten på en parameter som innehåller sökinformationen. Den används för att visa
färdiga listor som finns på olika ställen på sajten.

Se även Artiklar: Frågesökning

Listorna används på följande två sätt:

l Parametern innehåller en fast sökning. Sökningen är inte relaterad till någon annan sökning eller annat innehåll. Den
kan till exempel användas för att visa titlar tillagda till katalogen under den senaste månaden och visa dem på
välkomstsidan. Parametern skulle då vara något i stil med mediaClass:book och sorteringen inställd på fallande årtal.
På det här sättet erbjuder portleten ett enkelt sätt att se till att välkomstsidan alltid är aktuell.

l Parametern innehåller en sökning som använder information från andra objekt som presenteras på sidan. Den kan till
exempel användas för att visa andra titlar av den upphovsperson som nyligen visats på detaljsidan för katalogposten.

Förutom att visa data från katalogposten kan du till exempel göra det möjligt att klicka på titeln för att visa detaljsidan för
katalogposten, visa tillgänglighet och erbjuda möjligheten att lägga titeln i minneslistan.
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Inställningar
Inställning Beskrivning Kommentar

Sökfråga
Söksträng som bestämmer listan som ska
visas.

Om denna parameter är tom används extern sökning
($externalQuery).

För att visa en lista från BOOK-IT, ange det list-ID
som du hämtat från BOOK-IT. För att visa en
topplista från Quria anger du prefixet toplist: framför
toppliste-ID:t som du hämtat från Quria. För dessa
listor väljer du Lista från bibliotekssystemet för Typ
av sökning

Typ av sökning Här väljer du var sökningen ska ske

Arena-index: för sökning i Solr index med koder och
prefix från Arena
Fulltext: söktermen skickas till bibliotekssystemet för
en viss sökning
Lista från bibliotekssystemet: för sökning i
bibliotekssystemet med hjälp av en namngiven lista
(list-ID)
Bibliotekssystem: söktermen skickas till
bibliotekssystemet för en allmän sökning med koder
och kvalifikatorer från bibliotekssystemet
Anmärkning: För söktyperna som skickats till
bibliotekssystemet är sortering inte tillgänglig för
portleten.

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holding

URL till
katalogpostsidan

Sidan där titelinformationen visas. Standard: results

URLtill sidan ”Tipsa”
Sidan från vilken användaren kan skicka en
rekommendation för titeln

Standard: protected/recommend

AddThis: ordningsföljd
Välj i vilken ordning de olika sociala
tjänsterna ska visas.

Organisation
Välj organisation för att begränsa
sökresultatet till denna organisation

Bli först med att
recensera denna titel

Visar texten Bli först med att recensera
denna titel i recensionsfältet när det ännu
inte finns någon recension.

Standard: falskt

Välj AddThis-tjänster
som ska visas

Välj vilka AddThis-tjänster som ska visas
från Facebook like, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Gmail och Compact toolbox.

Välj Facebook gilla-
funktion

Välj att visa Facebook (gilla) eller
Rekommendera i anslutning till artikeln.

Standard: inget val

Välj layoutalternativ
Facebook-gilla

Hur antalet Facebook-gilla ska visas. Standard: inget val

Cacha i antal
sekunder

Hur lång tid (i sekunder) innehållet cachas i
portleten

Det tar då upp till denna tid innan ändringar i
innehållet blir synliga, detta för att förbättra
prestandan.
Standard: 0 s

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-
sökning.

Fälten måste vara samma i följande portletar:
Katalogpost, Sökfasetter, Träfflista, Träfflista,
Nyckelord: moln.
Standard: alla fält Se även: Fuzzy search: Värde
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Inställning Beskrivning Kommentar

Fuzzy-sökning: Värde
(0,0 - 1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0 och
1. Ju högre värdet är, desto mer bör
sökresultatet likna den ursprungliga
söksträngen.

Fälten måste vara samma i följande portletar:
Katalogpost, Sökfasetter, Träfflista, Träfflista,
Nyckelord: moln.
Standard: 0,5

Grupperade resultat:
Grupperingsfält

Välj vad som ska grupperas i sökresultaten.

Upphovsperson innebär att alla poster med samma
titel och upphovsperson i sökresultaten samt
över/underordnad grupperas.

Grupperade resultat:Huvudpost/delpost innebär att
detta bara grupperas om det finns en huvudpost med
delposter.

Grupperade resultat:
Sorteringsfält

Välj sorteringsalternativen för gruppresultat
för användaren att välja bland

Standard: alla fält

Grupperade resultat:
Sorteringsordning
inom lista

Standardinställd sorteringsordning för fälten

Gruppering: max.
antal grupperade titlar

Maximalt antal poster i en grupp, t.ex. om
alla medier för en titel grupperas

Standard: 100

Nyckelord: Visa max
antal

Max. antal taggar att visa i ett taggmoln Standard: 10

Max. antal titlar som
kan skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det finns
mer än en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida.
Maximalt: 21
Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna uppdatera
betyget för en titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av
omslag

Används inte

Sidalternativ:
Tillhandahåll Ankare
för information om
bestånd från
Tillgänglighetsstatus i
knapp-panel

Innehåller en länk från Tillgänglighetsstatus
bredvid katalogpostens text som leder till
information om bestånd längre ned på
samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ:
Mervärden: Visa

Välj vilka mervärden som ska visas:
Tillgänglighet, Omslag, Betyg, Recensioner,
Taggar, Grupperade resultat.

Mängden mervärden som visas påverkar prestandan
hos Arena. Överväg därför vilka värden du vill visa.
Standard: Omslag

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält*

Definiera vilka av fälten från biblioteksposter
som ska visas.

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Medietypsikon, Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår,
Förlag, Resurstyp, Hylla, Titel

Sidalternativ:
Katalogposter: Visa
panelknappar*

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje titel från bibliotekssystemet.

Standard: alla komponenter

Sidalternativ: Visa typ
av post

Välj att visa om posten är av typen arkiv,
museum eller bibliotek – endast relevant om
det finns poster från mer än en enhet.

Standard: falskt
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Inställning Beskrivning Kommentar

Sidalternativ: Visa
sökning och antal
träffar

Ändra inte denna inställning (sant)

Sidalternativ: Titlar
kan väljas med
kryssruta

Används inte

Föredraget språk
Välj föredraget språk; det språk som visas
först.

Standard: blank

Föredragen medietyp
Välj vilken medietyp som ska visas i listan
över poster (om denna medietyp är
tillgänglig).

Eventuella övriga medietyper grupperas.

Tillhandahåll
anpassade alternativ
för Facebook-gilla

Bredd på Facebook-gilla-länken Standard: fb:like:width=”330px”

Antal träffar i RSS Max. antal titlar i ett RSS-flöde Standard: 20

RSS: Visa RSS-knapp Visar RSS-knappen. Standard: sant

Poster: Museiposter:
visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje museititel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa arkivfält*
Definiera vilka av fälten från arkivposter
som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Poster: Arkivposter:
visa panelknappar*

Definiera vilka panelknappar som ska visas
för varje arkivtitel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa
museifält*

Definiera vilka av fälten från museiposter
som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Reservera: Extra
hjälptext på regionala
reservationer

Text att visa på en regional reservation
(reservationer utanför eget område).

Reservera: Tillåt
regional reservation

Används inte

Reservera:
Standardperiod
(dagar) som en
reservation ska vara
aktiv

Ställer in Giltig till baserat på Giltig från
(aktuellt datum). Hanteras av backend för
aktiva reservationer.

Standard: 730

Reservera: Tillåt
reservationer med ett
klick

Välj om en reservation ska kunna göras
bara genom att klicka på
reservationsknappen, utan att begära att
användaren väljer ett hämtställe eller en
intresseperiod. Efter det ändras
reservationen under Mina reservationer

.

Standard: falskt

Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”

Visar texten Välj hämtställe i
rullgardinslisten, i stället för att ha ett
förinställt hämtställe.

Om värdet ställs in på ”sant” visas inte förvalt
hämtställe direkt. Se även inställningen Reservera:
Visa enheter i alfabetisk ordning.
Standard: falskt
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Inställning Beskrivning Kommentar

Reservera: Visa
knappen ”Avbryt
reservation”

Låter användaren stänga
reservationsfönstret.

Standard: sant

Reservera: Visa
Organisation när en
reservation görs

Visar även val av organisation (i stället för
att bara visa val av enhet) där användaren
bör göra reservationen.

Om val av organisation inte visas kommer alla
enheter från alla organisationer att listas i
rullgardinsmenyn för enheter.
Standard: sant

Reservera: Visa
enheterna alfabetiskt

Visar hämtställena i alfabetisk ordning.

Detta måste vara ”falskt” om du vill använda förvalt
hämtställe. Se inställningen Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”.
Standard: sant

Reservera:
Reservation: Visa
”Giltig från”

Visar från vilket datum reservationen är
aktiv.

Standard: sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar avgifterna för en reservation.

Denna funktion måste aktiveras i Admin:
Installationsdetaljer på Organisationsnivå; kontakta
Axiell för hjälp.
Standard: falskt

Reservera:
Reservation: Visa
”Giltig till”

Visar reservationens slutdatum Standard: sant

Reservera: Sortera
Organisation i
alfabetisk ordning

Listar organisationerna i alfabetisk ordning. Standard: sant

Recensioner:
Auktorisering krävs

Välj om en recension måste godkännas
innan den publiceras.

Standard: sant

Recensioner: Max.
inledande längd på
recension

Max. antal tecken i en recension att visa
under titeln.

Hela recensionen visas om man klickar på Visa mer.
Standard: 100

Recensioner: Visa
texten ”Bli den förste
som recenserar
denna post”

Visar Recensioner: visa "Bli först med att
recensera denna titel" under titeln när det
finns en recension men inget svar på
recensionen.

Standard: falskt

Sparade sökningar:
Visa kryssruta
”Meddela mig om nya
titlar”

Visar kryssrutan Meddela mig om nya
titlar, som användaren kan kryssa i för att få
meddelanden om ändringar i listan.

Standard: sant

Sparade sökningar:
Visa länken ”Spara
sökning”

Visar ikonen Spara sökningen så att
användaren kan spara sökningen.

Standard: sant

Sökvillkor

Välj om det ska visas ett villkor för listan:
Sökfråga, Katalogpost, Artikel,
Låntagarinloggning, Användarinloggning,
Liferays administratörsinloggning

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Element på sidan Välj vilka knappar som ska visas i panelen. Standard: alla fält

Visa träffar
Visar texten Träffar plus antalet poster som
hittades i minneslistan.

Standard: sant

Sortering: Välj fält att sortera efter som standard. Standard: Relevans
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Inställning Beskrivning Kommentar

Standardfält för
sortering

Tillgängliga
sorteringsfält

Välj vilka fält som ska visas, dvs.
användarens alternativ för att sortera
titlarna i träffarna.

Standard: Upphovsperson, Utgivningsår, Relevans,
Titel

Sortering: Ordning för
fälten i visningen

Välj i vilken ordning fälten ovan ska visas.

Sortera:
Favoritmedietyp:
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda
medietypfavoriten ska prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Föredragen
enhet
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda föredragna
enheten ska prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Föredraget
språk
prioriteringsvärde

Värde som anger hur det valda föredragna
språket ska prioriteras.

Standard: 1

Sortera:
Publiceringsdatum
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur nya titlar ska
prioriteras.

Standard: 0

Sortera:
Sorteringsordning

Fallande eller stigande som standard för
sortering.

Standard: fallande

Url: Öppna länkar i Hur länkar ska öppnas. Standard: samma fönster

Nyhetsservice: koppla
till bibliotekssystemet

Används endast för RNIB.

Användartaggar:
Största teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar:
Minsta teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst antal
träffar

Standard: 1

Var AddThis-tjänsten
ska visas

Placering för AddThis-tjänsten

Se även: Prioritera favoritmedietyp/enhet/språk och utgivningsdatum

RSS-flöde
Denna portlet importerar RSS-flöden från andra sajter. Den kan till exempel vara sajter med kommunala evenemang eller
recensioner.

Portleten finns under Nyheter.

Inställning Beskrivning Kommentar

Flödesrubrik och URL RSS-flödets rubrik och URL:
Lägg till flöden med hjälp av +
knappen.

Visa flödesrubrik Kryssa i för att visa flödets rubrik.

Visa flödets publiceringsdatum
Kryssa i för att visa publiceringsdatumet för
flödet.

Visa flödesbeskrivning
Kryssa i för att visa den beskrivande texten för
flödet.

Visa flödesbild Kryssa i för att visa flödesbilden.
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Inställning Beskrivning Kommentar

Visa författare till titel i flöde Kryssa i för att visa författaren till en titel i flödet.

# av Antal poster per flöde Antal poster som ska visas i varje flöde. Standard: 8

# av Antal utökade poster per
flöde

Antal visade poster som ska utökas. Standard: 1

Justering av flödesbild Justering av bilden, höger eller vänster. Visa flödesbild ska kryssas i.

Webbinnehåll upptill Gör att artikeln visas ovanför RSS-flödet.

Webbinnehåll nedtill Gör att artikeln visas nedanför RSS-flödet.

Se även: Liferay-dokumentation

Sökning
Denna portlet används för alla sökningar. Den visas normalt i sidhuvudet. Eftersom denna portlet är en av Arenas viktigaste
funktioner är den normalt tillgänglig på alla sidor.

Det finns en funktion för att lägga till ett sökfilter till portleten. Detta sökfält är en söksträng som läggs till alla sökningar som
görs i sökrutan. Strängen ställs in i konfigurationen och är inte synlig för slutanvändaren. Till exempel kan en Sök-portlet som
konfigureras med ett filter för målgruppen barn placeras på en barnsida, där användaren kan söka efter barntitlar.

Söktexten kan innehålla kvalificerare, till exempel author:robinson eller title:buddenbrooks.

Användargränssnitt
Portleten visar följande innehåll:

Element Beskrivning

Inmatningsfält
Skriv texten som du vill söka på, inklusive kvalificerare om det behövs. Medan texten skrivs kan förslag ur
indexet visas, och användaren kan välja något av dessa eller bara fortsätta att skriva. Listan uppdateras
medan användaren skriver.

Lista över typ
av sökning

Välj i rullgardinsmenyn om du vill söka i katalogen eller artiklar. Standard: Katalog

Sökknapp Klicka på denna för att starta den definierade sökningen.

Utökad sökning
Klicka här för att begränsa sökningen med filter innan du startar sökningen (leder till sidan /extended-
search).

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

URL till sidan för
Utökad sökning

Sidan för portleten för utökad sökning. Standard: extended-search

Indexsökning:
Antal tecken före
visning av förslag

Antal tecken som ska skrivas innan ett sökförslag visas. Standard: 5

Indexsökning:
ordningsföljd för
fälten i artiklar

Välj i vilken ordning fälten ska visas i förslagen som visas för
användaren medan han eller hon skriver en artikelsökning (Titel,
Ämne).

Indexsökning:
Ordningsföljd för
fält i katalogposter

Välj i vilken ordning fälten ska visas i förslagen som visas för
användaren medan han eller hon skriver en titel i en katalogsökning
(Upphovsperson, Titel, Ämne, Genre).

Indexsökning:
antal förslag per
fält

Antal förslag som ska visas per valt fält (Upphovsperson, Titel, Ämne,
Genre).

Standard: 5
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Inställning Beskrivning Kommentar

Sökmålsordning
Definiera i vilken ordning sökdatabaserna ska visas i
rullgardinsmenyn.

Standard: Poster, Artiklar

URL till
sökresultatsidan
för artiklar

Sidan där sökresultatet för Arena-artiklar ska visas. Standard: articles

URL till
sökresultatsidan
för katalogposter

Sidan där sökningen efter katalogposter ska visas. Standard: search

Sökfilter för
artiklar

Skriv en söksträng för att begränsa sökningen till en del av
artikeldatabasen.

Om fältet lämnas tomt sker
sökningen utan begränsning.

Sökfilter för
katalogposter

Skriv en söksträng för att begränsa sökningen till en del av katalogen.

Om fältet lämnas tomt sker
sökningen utan begränsning.
Tips: Kopiera söksträngen från
portleten Utökad sökning.

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa länk till
"Utökad sökning"

Visar länken till Utökad sökning för att en utökad sökning ska kunna
göras.

Standard: sant

Indexsökning: fält
för artiklar

Välj vilka fält som ska visas i förslagen som visas för användaren
medan han eller hon skriver en artikelsökning (Titel, Ämne).

Indexsökning:
Visa fält för
katalogposter

Välj vilka fält som ska visas i förslagen som visas för användaren
medan han eller hon skriver en titel i en katalogsökning
(Upphovsperson, Medarbetare, Titel, Ämne, Genre).

Visa förslag Visa förslag medan användaren skriver i sökfältet Standard: sant

Sökning: visa
alternativ

Definiera vilka sökalternativ, databaser, som ska visas i
rullgardinsmenyn (Poster, Artiklar).

Indexsökning:
fördröjning (ms)

Hur ofta de automatiska sökförslagen kommer att uppdateras, medan
användaren skriver

Standard: 400

Behandla all
inmatning som
fritext

Genom att markera denna ruta blir det möjligt att söka även på titlar
där ett kolon ingår. Notera: när rutan är markerad finns det
begränsningar gällande sökfrågor som innehåller ett kolon, till
exempel kommer det inte att fungera att söka efter title:ocean.

Standard: falskt

Se även: Utökad sökning och Sökparametrar för katalogposter

Träfflista
Denna portlet visar katalogsökresultaten. Resultaten visas i en lista. Förutom att visa data från katalogposten kan du t.ex.:

l Klicka på titeln för att visa detaljerad information om katalogposten.

l Skriva ut, mejla och ladda ned.

l Placera posterna i minneslistan.

l Sortera träfflistan på olika sätt.

l Skriva recensioner och betygsätta titlar.

l Göra reservationer direkt från träfflistan.

l Tipsa vänner.

Portleten finns på sidan /search.

Se även: Portleten Träfflista ovanför portleten Katalogpost

121



Användargränssnitt
Ovanför listan finns ett verktygsfält med knappar för listan. Vid en standardinstallation ingår en Fasett-portlet på sidan så att
användaren kan förfina sökningen. Ett taggmoln med nyckelord i sökresultatet visar de mest populära taggarna relaterade till
sökningen.

Fälten som är inkluderade i sökresultaten bestäms i konfigurationen, men vanligtvis omfattar de upphovsperson, titel,
medietyp och omslagsbild. Sökresultaten kan också omfatta information om tillgänglighet och betyg.

Portleten Dynamiska länkar är tillgänglig på denna sida. Den används för att skicka sökfrågan till en annan databas eller
sökmotor. Dynamisk WS-klient och IFrame-portletar kan användas för att öppna externa sidor eller visa träffar från
webbtjänster med sökfrågan som indata.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Sortering efter
tillgänglighet

Används inte

Bli först med att
recensera denna titel

Visar texten Bli först med att recensera denna titel i
recensionsfältet när det ännu inte finns någon recension.

Standard: falskt

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-sökning. Fälten
måste vara samma i följande portletar: Katalogpost,
Sökfasetter, Träfflista, Träfflista, Nyckelord: moln.

Standard: alla fält

Fuzzy-sökning: Värde
(0,0 - 1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0 och 1. Ju högre
värdet är, desto mer bör sökresultatet likna den
ursprungliga söksträngen. Detta värde måste vara
samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter,
Träfflista, Träfflista, Nyckelord: moln.

Standard: 0,5

Grupperade resultat:
Grupperingsfält

Välj vad som ska grupperas i sökresultaten.

Upphovsperson innebär att alla poster
med samma titel och upphovsperson i
sökresultaten samt över/underordnad
grupperas.
Grupperade
resultat:Huvudpost/delpost innebär
att detta bara grupperas om det finns
en huvudpost med delposter..

Grupperade resultat:
Sorteringsfält

Välj vilka fält som ska användas för att sortera poster i en
grupp.

Standard: alla fält

Grupperade resultat:
Sorteringsordning
inom lista

Välj standardinställd sorteringsordning för fälten i ett
grupperat resultat.

Grupperade resultat:
Max. antal grupperade
titlar

Maximalt antal poster i en grupp, t.ex. om alla medier för
en titel grupperas.

Standard: 100

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holding

Omslagsbilder: hämta
asynkront (Ajax)

Används inte

Nyckelord: Visa max
antal

Antal taggar/nyckelord som visas i samband med en titel. Standard: 10

Max. antal titlar som
kan skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det finns mer än en
sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10
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Inställning Beskrivning Kommentar

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna uppdatera betyget för en
titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av
omslag

Används inte

Sidalternativ:
Tillhandahåll Ankare
för information om
bestånd från
Tillgänglighetsstatus i
knapp-panel

Innehåller en länk från Tillgänglighetsstatus bredvid
katalogpostens text som leder till information om bestånd
längre ned på samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ:
Mervärden: Visa

Välj vilka mervärden som ska visas: Tillgänglighet,
Omslag, Betyg, Recensioner, Taggar, Grupperade
resultat.

Tillgänglighet måste väljas för att visa
reservationsknappen i listan över
sökresultat. Standard: Omslag, Betyg,
Grupperade resultat

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält

Definiera vilka av fälten från biblioteksposter som ska
visas.

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk,
Språk, Medietyp, Medietypsikon,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår,
Förlag, Resurstyp, Hylla, Titel

Sidalternativ:
Katalogposter: visa
panelknappar

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje titel
från bibliotekssystemet.

Standard: alla komponenter

Sidalternativ: Visa typ
av post

Välj att visa om posten är av typen arkiv, museum eller
bibliotek – endast relevant om det finns poster från mer än
en enhet.

Standard: falskt

Sidalternativ: Visa
sökterm och antal
träffar

Visar söktermen och antalet träffar ovanför listan med
poster i sökresultatet.

Standard: sant

Sidalternativ: Titlar kan
väljas med kryssruta

Används inte

Föredraget språk Välj föredraget språk; det språk som visas först.
Se Favorit för
medietyp/språk/organisation.
Standard: blank

Föredragen medietyp
Välj vilken medietyp som ska visas i listan över poster
(om denna medietyp är tillgänglig).

Eventuella övriga medietyper
grupperas.

Antal träffar i RSS Antal titlar att visa i en träfflista från RSS-flödet. Standard: 20

RSS: Visa RSS-knapp Visar RSS-knappen. Standard: sant

Poster: Museiposter:
visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
museititel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa arkivfält * Definiera vilka av fälten från arkivposter som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk,
Språk, Medietyp, Anmärkningar, Ingår
i, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp,
Hylla, Titel

Poster: Arkivposter:
visa panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska visas för varje
arkivtitel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa museifält
*

Definiera vilka av fälten från museiposter som ska visas
Standard: Upphovsperson, Typ,
Beskrivning, Utgåva, Extern länk,
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Inställning Beskrivning Kommentar

Språk, Medietyp, Anmärkningar, Ingår
i, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp,
Hylla, Titel

Gå direkt till
katalogposten vid
endast en träff

Visar sidan med kataloginformation direkt när det bara
finns en träff i stället för att först visa listan med
sökresultatet.

Standard: falskt

Reservera: Extra
hjälptext på regionala
reservationer

Text att visa på en regional reservation (reservationer
utanför eget område).

Reservera: Tillåt
regional reservation

Används inte

Reservera:
Standardperiod
(dagar) som en
reservation ska vara
aktiv

Ställer in Giltig till baserat på Giltig från (aktuellt datum).
Hanteras av backend för aktiva reservationer.

Standard: 730

Reservera: Tillåt
reservationer med ett
klick

Välj om en reservation ska kunna göras bara genom att
klicka på reservationsknappen, utan att begära att
användaren väljer ett hämtställe eller en intresseperiod.
Efter det ändras reservationen under Mina reservationer.

Standard: falskt

Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”

Visar texten Välj hämtställe i rullgardinslisten, i stället för
att ha ett förinställt hämtställe.

Om värdet ställs in på ”sant” visas inte
förvalt hämtställe direkt. Se även
inställningen Reservera: Visa enheter i
alfabetisk ordning. Standard: falskt

Reservera: Visa
knappen ”Avbryt
reservation”

Låter användaren stänga reservationsfönstret. Standard: sant

Reservera: Visa
Organisation när en
reservation görs

Visar även val av organisation (i stället för att bara visa
val av enhet) där användaren bör göra reservationen.

Om val av organisation inte visas
kommer alla enheter från alla
organisationer att listas i
rullgardinsmenyn för enheter.
Standard: sant

Reservera: Visa
enheterna alfabetiskt

Visar hämtställena i alfabetisk ordning.

Detta måste vara ”falskt” om du vill
använda förvalt hämtställe. Se
inställningen Reservera: Visa ”Välj
hämtställe”. Standard: sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar från vilket datum reservationen är aktiv. Standard: sant

Reservera: Visa
reservationsavgifter

Visar avgifterna för en reservation.

Denna funktion måste aktiveras i
Admin: Installationsdetaljer på
Organisationsnivå; kontakta Axiell för
hjälp. Standard: falskt

Reservera:
Reservation: Visa
”Giltig till”

Visar vilket datum reservationen upphör. Standard: sant

Reservera: Sortera
Organisation i
alfabetisk ordning

Listar organisationerna i alfabetisk ordning. Standard: sant

Recensioner:
Auktorisering krävs

Välj om en recension måste godkännas innan den
publiceras.

Standard: sant
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Recensioner: Max.
inledande längd på
recension

Max. antal tecken i en recension att visa under titeln.
Hela recensionen visas om man
klickar på Visa mer. Standard: 100

Recensioner: Visa
texten ”Bli den förste
som recenserar denna
post”

Visar Recensioner: visa "Bli först med att recensera
denna titel" under titeln när det finns en recension men
inget svar på recensionen.

Standard: falskt

Sparade sökningar:
Visa kryssruta
”Meddela mig om nya
titlar”

Visar kryssrutan Meddela mig om nya titlar, som
användaren kan kryssa i för att få meddelanden om
ändringar i listan.

Standard: sant

Sparade sökningar:
Visa länken ”Spara
sökning”

Visar ikonen Spara sökningen så att användaren kan
spara sökningen.

Måste vara sant om funktionen
Nyhetsservice ska
användas.Standard: sant

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Element på sidan Välj vilka knappar som ska visas i panelen. Standard: alla fält

Träffar: visa
Visar texten Träffar plus antalet poster som hittades i
minneslistan.

Standard: sant

Sortering: Standardfält
för sortering

Välj fält att sortera efter som standard. Standard: relevans

Tillgängliga
sorteringsfält

Välj vilka fält som ska visas, dvs. användarens alternativ
för att sortera titlarna i träffarna.

Standard: Upphovsperson,
Utgivningsår, Relevans, Titel

Sortering: Ordning för
fälten i visningen

Välj i vilken ordning fälten ovan ska visas.

Sortera:
Favoritmedietyp:
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda medietypfavoriten ska
prioriteras.

Standard: 1

Sortera: Föredragen
enhet
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur den valda föredragna enheten ska
prioriteras.

Värdet ställs in i portleten Admin:
Installationsuppgifter. Standard: 1

Sortera: Föredraget
språk
prioriteringsvärde

Värde som anger hur det valda föredragna språket ska
prioriteras.

Standard: 1

Sortera:
Publiceringsdatum
prioriteringsfaktor

Värde som anger hur nya titlar ska prioriteras. Standard: 0

Sortera:
Sorteringsordning

Fallande eller stigande som standard för sortering av
träffarna.

Standard: Fallande

URL till detaljsidan för
katalogposten

Sidan där titelinformationen visas. Standard: results

Url: Öppna länkar i Hur länkar ska öppnas. Standard: samma fönster

Url: Sida för att
rekommendera post

Sidan från vilken användaren kan skicka en
rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Nyhetsservice: koppla
till bibliotekssystemet

Används endast för RNIB.

Användartaggar:
Största teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar: Teckenstorlek för taggar med minst antal träffar Standard: 1
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Minsta teckenstorlek

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Se även: Gruppera sökresultat, Sökparametrar för katalogposter och Prioritera favoritmedietyp/enhet/språk och
utgivningsdatum

Skaffa lånekort
Med denna portlet kan en användare registreras i backendsystemet. Alla värden som visas i portleten aktiveras från backend,
liksom valideringsreglerna.

Skaffa lånekort aktiveras av Axiell. Kontakta Axiell för inställningar eller ändringar.

Anmärkning:
Anmärkning: Av personliga sekretesskäl måste sidan för att skaffa lånekort placeras i sökvägen /protected/ i Arena. Till
exempel: https://www.[libraryname].com/protected/self-registration

Användargränssnitt
Användaren väljer medlem, organisation och enhet i de tre rullgardinsmenyerna (om inställningar inte redan har gjorts i
konfigurationen). Fälten som visas härifrån beror på backend. Efter slutförande kommer användaren att få ett lånekort från
backend.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Bibliotek Välj standardmedlem

Tillåt borgensmans
lånekort

Om borgensman har aktiverats kryssar
du i för att låta dem skicka enbart kort +
PIN-kod.

Bibliotek Standardenheten

Vårdnadshavares
relation till
låntagare

Välj vilka alternativ som ska visas i
listan över relationer att använda i
samband med borgensman.

Borgensmannens
födelsedatum

Namnet på fältet som används för att
beräkna åldern för
borgensmanskontrollen (från backend)

Max. ålder för att
borgensman ska
krävas

Högsta ålder då användaren måste ha
en borgensman.

Namn
När uppgifter returneras från nemlogin
är det här som namnet placeras (krävs
för nemlogin; endast nemlogin)

Standard: Namn – detta ska inte ändras

Organisation Standardorganisationen

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Personnummer

När uppgifter returneras från nemlogin
är det här som försäkringsnumret
placeras (krävs för nemlogin; endast
nemlogin)

Standard: Försäkringsnummer – detta ska inte ändras

URL till Lånevillkor URL:en till sidan med lånevillkor.

Du måste ersätta standard-URL:en med din egen URL. Detta
fält måste alltid innehålla ett värde, annars kommer
användaren att få ett felmeddelande när han eller hon klickar
på länken.
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Använd
borgensman

Aktiverar funktionen med borgensman
i Arena

URL till ”Mina
uppgifter”

URL:en till sidan ”Mina uppgifter” i
Arena för en vidarelänk.

Taggar: Lägg till taggar
Denna portlet visar användargenererade taggar (nyckelord) kopplade till titlar. Den kommer att visas med katalogposten, på
sidan /results. När Arena-användaren är inloggad kommer (beroende på konfiguration) han eller hon att kunna lägga till ett
nytt nyckelord genom att klicka på Lägg till.

När användaren klickar på någon av taggarna i portleten görs en sökning och sökresultaten visar alla titlar som är försedda
den aktuella taggen. Detta visas nedanför taggarna, i samma portlet.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

URL till
sökresultatsidan för
katalogposter

Sidan där sökresultatet ska visas. Standard: search

Typ av taggar
Välj mellan Poster och artiklar; Poster för taggar kopplade till titlar i
katalogen och Artiklar för taggar kopplade till artiklar på sajten.

Artiklar har inte
implementerats än.
Standard: Poster

Visa knappen ”Lägg
till”

Välj för att visa knappen ”Lägg till” så att användaren kan lägga till
egna taggar.

Standard: sant

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Användartaggar:
Största teckenstorlek
(1-7)

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar:
Minsta teckenstorlek
(1-7)

Teckenstorlek för taggar med minst antal träffar Standard: 1

Taggar: Taggmoln
Denna portlet visar taggar som används ofta och som lagts till av Arena-användare. Endast taggar som är kopplade till poster
som finns i biblioteket, arkivet eller museet i portalen visas. Taggar visas i olika teckenstorlekar beroende på hur ofta de
används. Användaren kan klicka på en tagg, och då utförs en ny sökning som ger poster som har taggats med taggen som
användaren klickade på.

Det finns tre typer av taggmoln:

l Populära nyckelord: de mest populära nyckelorden som använts senast

l Nyckelord i sökresultat: nyckelord kopplade till ett sökresultat

l Användare: nyckelord från Central services oavsett om titeln finns i den lokala databasen

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Fuzzy-sökning Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-sökning.
Fälten måste vara samma i följande portletar:
Katalogpost, Sökfasetter, Träfflista, Träfflista,
Nyckelord: moln. Standard: alla fält

Fuzzy search:
Värde

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0 och 1. Ju
högre värdet är, desto mer bör sökresultatet likna

Fälten måste vara samma i följande portletar:
Katalogpost, Sökfasetter, Träfflista, Träfflista,
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den ursprungliga söksträngen. Nyckelord: moln. Standard: 0,5

Nyckelord: Visa
max antal

Maximalt antal taggar/nyckelord som ska visas i ett
taggmoln

Standard: 10

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Typ av taggar Typ av taggmoln Standard: Nyckelord i sökresultatet

Max antal
nyckelord bakåt

Antal valbara termer som ska visas i en fasett. Standard: 4

URL till
sökresultatsidan
för katalogposter

Sidan där sökresultatet ska visas när du klickar på
en tagg/nyckelord.

Standard: search

Användartaggar:
Största
teckenstorlek (1-
7)

Teckenstorlek för taggar med flest träffar Standard: 7

Användartaggar:
Minsta
teckenstorlek (1-
7)

Teckenstorlek för taggar med minst antal träffar Standard: 1

Se även: Fuzzy search: Värde

Topplista
Denna portlet visar en lista med titlar där titlarna rankas högst med hjälp av en rad olika kriterier:

l Betyg: titlarna med bäst betyg, senaste betyg eller flest betyg

l Recensioner: titlarna med de senaste recensionerna eller flest recensioner

l Nyckelord: titlarna med de senaste nyckelorden eller flest nyckelord

l Diskussioner: posterna med de senaste diskussionerna eller flest diskussioner

Portleten samlar relevant information från Central services, men visar bara titlar som finns på det lokala biblioteket, arkivet
eller museet. Du kan ta med fler än ett användningstillfälle av portleten på en sida för att visa olika listor med titlar.

Varje lista fylls på automatiskt när sidan laddas upp. Användaren kan klicka på en titel i listan för att se den katalogposten.

Notera:
Topplistor med lån och reservationer från bibliotekssystemet skapas med hjälp av portleten Dynamisk lista. Se även:
Dynamisk lista

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Cacha i antal sekunder
Hur lång tid (i sekunder) innehållet
cachas i portleten

Det tar då upp till denna tid innan ändringar i
innehållet blir synliga, detta för att förbättra
prestandan.
Standard: 0 s

Grupperade resultat:
Grupperingsfält

Bestäm vad som ska grupperas

Upphovsperson innebär att alla poster med
samma titel och upphovsperson i sökresultaten
samt över/underordnad grupperas.

Grupperade resultat:Huvudpost/delpost
innebär att detta bara grupperas om det finns en
huvudpost med delposter.

URL till beståndet Sidan med information om beståndet. Standard: #holding
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Nyckelord: Visa max antal
Antal taggar/nyckelord som visas i
samband med en titel.

Standard: 10

Max. antal titlar som kan
skickas i ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett
mejl.

Standard: 50

URL till katalogpostsidan
Sidan där titeln visas om användaren
klickar på en titel i topplistan

Standard: results

Antal extra titlar som ska
hämtas

Antal titlar som ska hämtas från centrala
tjänster Central services

Du kanske vill hämta fler titlar än antalet som ska
visas i topplistan, om inte alla titlarna går att hitta
på denna sajt.
Standard: 10

Antal sidor för bläddring
Antal länkar till sidor för att visa om det
finns mer än en sida

Standard: 5

Antal titlar på listan Antal titlar som ska visas i en topplista Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Sidalternativ: Tillåt
uppdatering av betyg

Välj om användaren ska kunna
uppdatera betyget för en titel.

Standard: sant

Sidalternativ: Aktivera
asynkron hämtning av
omslag

Används inte

Sidalternativ: Tillhandahåll
Ankare för information om
bestånd från
Tillgänglighetsstatus i knapp-
panel

Innehåller en länk från
Tillgänglighetsstatus bredvid
katalogpostens text som leder till
information om bestånd längre ned på
samma sida.

Standard: sant

Sidalternativ: Visa
biblioteksfält

Definiera vilka av fälten från
biblioteksposter som ska visas.

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Medietypsikon, Anmärkningar, Ingår i,
Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hylla, Titel

Sidalternativ:
Biblioteksposter: visa
panelknappar

Definiera vilka panelknappar som ska
visas för varje titel från
bibliotekssystemet.

Standard: alla komponenter

Sidalternativ: Visa typ av post

Välj att visa om posten är av typen arkiv,
museum eller bibliotek – endast relevant
om det finns poster från mer än en
enhet.

Standard: falskt

Sidalternativ: Visa sökfråga
och antal träffar

Visar antal sökfrågor och antal träffar
ovanför listan med träffarna.

Standard: sant

Sidalternativ: Titlar kan väljas
med kryssruta

Används inte

Antal träffar i RSS
Antal titlar att visa i en träfflista från
RSS-flödet.

Standard: 20

RSS: Visa RSS-knapp Visar RSS-knappen. Standard: sant

Poster: Museiposter: visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska
visas för varje museititel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa arkivfält *
Definiera vilka av fälten från arkivposter
som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel
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Poster: Arkivposter: visa
panelknappar *

Definiera vilka panelknappar som ska
visas för varje arkivtitel

Standard: alla komponenter

Poster: Visa museifält *
Definiera vilka av fälten från
museiposter som ska visas

Standard: Upphovsperson, Typ, Beskrivning,
Utgåva, Extern länk, Språk, Medietyp,
Anmärkningar, Ingår i, Utgivningsår, Förlag,
Resurstyp, Hylla, Titel

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Element på sidan
Välj vilka knappar som ska visas i
panelen.

Standard: alla fält

Träffar: visa
Visar texten Träffar plus antalet poster
som hittades i minneslistan.

Standard: sant

* Typ av topplista

*Typ av topplista: Du kan välj mellan:
Högst betyg
Senast betygsatta
Flest betyg
Senast recenserade
Flest recensioner
Senast fått nyckelord
Flest nyckelord
Flest diskussioner
Senast diskuterade

Standard: Högst betyg

URL till detaljsidan för
katalogposten

Sidan där titelinformationen visas. Standard: results

URL till sökresultatsidan
Sidan där resultatet visas om du klickar
på posten

Standard: search

Url: Öppna länkar i Hur länkar ska öppnas. Standard: samma fönster

Url: Sida för att
rekommendera post

Sidan från vilken användaren kan
skicka en rekommendation för titeln.

Standard: protected/recommend

Användartaggar: Största
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med flest
träffar

Standard: 7

Användartaggar: Minsta
teckenstorlek

Teckenstorlek för taggar med minst
antal träffar

Standard: 1

* Om du konfigurerar inställningarna för ett bibliotek kan du ignorera inställningarna för museum och arkiv – och vice versa.

Artikelpresentatör
Med portleten Artikelpresentatör går det att visa webbinnehåll. Detta ersätter behovet av Arena-artiklar.

Portleten finns under Innehållshantering.

Se även: Skapa en Liferay-artikel och Liferay-dokumentation

Webbformulär
Portleten Webbformulär används för att skapa formulär som användare kan fylla i, till exempel för att rösta på den mest
populära boken eller ge feedback på ett evenemang. Data som användaren anger kan skickas till en konfigurerad e-
postadress. Formulärfält kan ha översättningar så att webbformulären passar flerspråkiga sajter.

Du hittar denna portlet i menyn Applikation
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Lägga till ett webbformulär till en sida
1. Öppna en sida och välj Webbformulär under Applikationer/Verktyg.

2. Dra webbformuläret till sidan som du vill använda.

3. Klicka på Inställningsknappen och välj Konfiguration.

4. Uppdatera titeln och beskrivningen av formuläret så att det passar dina syften.

5. Välj att spara angivna data genom att markera Skicka som e-post, och lägg till nödvändiga parametrar. Spara till
databas eller fil stöds ej.

6. Konfigurera ditt formulärs format genom att lägga till komponenter flera gånger under Typ:

l Text

l Textruta

l Alternativ

l Radioknappar

l Paragraf

l Kryssruta

7. Konfigurera fälten som du har lagt till, så som att lägga till etiketter och alternativ som användaren kan välja mellan.

8. Bestäm om vissa delar av formuläret inte ska vara obligatoriskt för användare att fylla i genom att markera Valfritt för
varje komponent.

9. Klicka på Spara.

Formuläret är nu redo att fyllas i av användare och svaren kommer att skickas som e-post.

Se även: Liferay-dokumentation

Dynamisk WS-klient
Denna portlet används för att bädda in information från webbtjänster i en Arena-sida. Alla webbtjänster med ett publicerat API
kan integreras på detta sätt. Visningen formateras av en XSL. Det innebär att visningen av inbäddade data kan justeras så att
den passar sidans design.

URL:en för anslutning till webbtjänsten kan vara statisk eller kan använda definierade variabler, beroende på sidans
dynamiska innehåll. Till exempel kan den hämta recensioner från en extern källa med hjälp av ISBN för posten som visas.
Den kan visa en träfflista från en annan sökplats eller visa bestånd från intilliggande Arena för posten som visas. Portleten kan
användas på många olika sätt.

Användargränssnitt
Användaren ser presenterade data från den externa tjänsten i visningsläget designat av en XSL.

Konfiguration
URL:en till den externa tjänsten skapas med hjälp av FreeMarker-syntax, med variabler hämtade från Arena-innehåll.

Inställning Beskrivning Kommentar

Teckenuppsättning Vilket format som ska skickas (endast för POST)
Standard:
UTF8

Innehållstyp Typ av innehåll i meddelande (endast för POST)
Standard:
text/xml

Aktiv Gör att tjänsten kan användas
Standard:
sant

Asynkron laddning Används inte

Sidlänk Länk till XML-meddelandet som ska skickas till resurslänken (endast POST)

Request headers Huvudvärde för meddelandet ovan (endast POST).
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Inställning Beskrivning Kommentar

Skicka anrop via
GET eller POST

Typ av anrop

Resurs-villkor
Definiera villkoren för visning av webbtjänsten: Sökfråga, Katalogpost, Artikel,
Låntagarinloggning, Inloggning med användarnamn, Liferays
administratörsinloggning

Resurslänk Webbtjänstens URL-adress.

Visa Hjälp-länk
Standard:
falskt

URL till XSL URL:en till XSL

XSL-parametrar Definiera XSL-parametrarna.

Se även: Arena-sessionsvariabler

Ansluta till en Dynamisk WS-klient
Följande metoder förklarar hur du ansluter till Libris, en kostnadsfri tjänst, och Syndetics. Du kan även ansluta till Wikipedia
och andra relevanta API-tjänster genom att ersätta de egentliga länkarna.

Anslut till Libris
1. Lägga till Dynamisk WS-klient till sidan för katalogpost.

2. Klicka på Inställningar.

3. Kopiera och klistra in den här länken i Resurslänken som URL till webservice/xml:
https://libris.kb.se/xsearch?query=${externalQuery?url(‘UTF-8’)}&format=dc

4. Kopiera och klistra in denna länk i fältet URL till XSL:
https://cdn.axiell.com/third-party/libris/libris.xsl

5. Kontrollera att Aktiv och Asynkron hämtning är förkryssade.

6. Se till att Hämta är markerat i Skicka anrop via.

7. I fältet XSL-parameter klistrar du in: query=${externalQuery?url(‘UTF-8’)}

8. Se till att alla övriga fält är tomma.

9. Klicka på Spara.

10. Ge din portlet en titel genom att klicka på WS-klientens titel och skriva in en ny titel.

11. Testa att söka i din nya portlet.

Anslut till Syndetics
1. Lägga till Dynamisk WS-klient till sidan för katalogpost.

2. Klicka på Inställningar.

3. Kopiera och klistra in den här länken i Resurslänken som URL till webservice/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]
Anmärkning: Byt ”anvnamn” ovan mot användarnamnet du fick från BTJ när du ingick Syndetics-avtalet. Se även till
att det inte finns några tomrum i sökvägen.

4. Kopiera och klistra in denna länk i fältet URL till XSL:
https://cdn.axiell.com/third-party/syndetics/syndetics_basic.xsl

5. Kontrollera att Aktiv och Asynkron hämtning är förkryssade.

6. Se till att Hämta är markerat i Skicka anrop via.

7. Välj Katalogpost i listan Resurs-villkor.
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8. I fältet XSL-parameter klistrar du in: devKey=anvnamn
Anmärkning: Byt ”anvnamn” ovan mot användarnamnet du fick från BTJ när du ingick Syndetics-avtalet.

9. Se till att alla övriga fält är tomma.

10. Klicka på Spara.

11. Ge din portlet en titel genom att klicka på WS-klientens titel och skriva in en ny titel.

12. Gör en testsökning genom att söka efter en ganska ny svensk facklitteraturtitel. Kontrollera att du ser
innehållsförteckningen i titeln.

Se även: Dynamisk WS-klient

Föråldrade portletar och funktionalitet
Ett antal portletar är beroende av funktionerna för Arena-artiklar eller andra föråldrade metoder. Dessa är angivna i detta
avsnitt.

Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Admin: Bilder
Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Denna portlet används för att ladda upp bilder som ska ingå i Arena-artiklar och för att infoga bilderna i specifika artiklar. Du
måste ha behörigheter att hantera bilder för att ladda upp bilder. Portleten nås automatiskt från portleten Artiklar: Skapa artikel
och ska inte läggas till manuellt.

Slutanvändargränssnitt
I gränssnittet visas ett fält för bildens adress. Du kan även ange egenskaper.

I gränssnittet visas alla bilder som du har tillgång till. Klicka på någon av dem för att infoga. Du måste sedan lägga till
metadata till bilden, exempelvis rubrik och beskrivning. Du kan även ändra bildens storlek och anpassa den för en viss
placering. Det finns även avancerade funktioner, till exempel att en alternativ bild ska visas när musmarkören hovrar över
bilden.

Om bilden som du behöver inte finns i bildbiblioteket kan du ladda upp den med hjälp av gränssnittet.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Låt obehöriga ha tillgång
till mappar

Välj om du vill att alla ska få tillgång till bilderna, inte bara personer med
behörighet att hantera bilder.

Antal bilder per sida i
sökresultatet

Antal ikoner som ska visas per sida i samband med bildsökning. Standard: 8

Visa Hjälp-länk
Standard:
falskt

Storlek på miniatyrbild Storleken på miniatyrbilderna i bildgalleriet.
Standard: 200
pixlar

Se även: Admin: Behörigheter och Artiklar: Skapa artikel

Admin: Behörigheter
Denna portlet bygger på Arena-artiklar. Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för
Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Här sker inställning av roller och behörigheter för Arena-användare. För att personalfunktioner ska kunna användas måste
särskilda behörigheter ställas in av administratören i denna portlet.
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Anmärkningar
Behörigheterna gäller endast på den portal site där de ställs in. Om en användare ska ha samma behörigheter på en annan
sajt måste behörigheterna ges även där.
Det är visningsnamnet som används vid sökning av en person som ska ges behörigheter, varför ett visningsnamn måste ha
ställts in för personen.

Behörigheterna representeras av följande roller:

Roll Beskrivning

Hantering av anmälningar Användaren har rätt att godkänna recensioner och hantera anmälningar.

Artiklar
Användaren får tillgång till metadata och bilder i artiklar, och har rätt att godkänna
Arena-artiklar.

Hantering av artikelmallar Användaren får behörigheter att komma åt Arena-artikelmallar.

Hantering av geografiska
koordinater

Används inte

Grupper Används inte

Forum Användaren får rätt att administrera forum.

Bildhantering Användaren får rätt att ladda upp Arena-artikelbilder och administrera bildmappar.

Inkorg Användaren får rätt att skicka meddelanden till Arena-användare.

Installationsadmin Användare får behörighet att hantera portal site-nivåinställningar i installationsportleten.

MyArray admin Används inte

SelfPub admin Används inte

Användargränssnitt
Portleten visar en sökruta som du kan skriva ett användarnamn i. När användaren har hittats visas två listrutor. I den vänstra
listrutan visas tillgängliga roller, i den högra listrutan visas rollerna som har valts för användaren. Rollerna kopplas till
användaren genom att man flyttar dem från den vänstra listrutan till den högra. En roll kan tas bort från användaren genom att
rollen flyttas från den högra listrutan till den vänstra.

Konfiguration
Konfiguration används inte för denna portlet.

Artiklar: Artikeldetaljer
Denna portlet bygger på Arena-artiklar. Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för
Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Denna portlet visar innehållet i en artikel och visar metadata kopplade till en artikel. Den stöder också kopplingar till sociala
nätverk, såsom Facebook och Twitter.

Denna portlet är artiklar som motsvarar Katalogposten när det gäller en katalogsökning.

Se även: Katalogpost

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

AddThis:
ordningsföljd

Välj i vilken ordning de olika sociala
tjänsterna ska visas.

Välj AddThis-
tjänster som ska
visas

Sociala tjänster som ska visas. Standard: blank

Välj Facebook
gilla-funktion

Välj att visa Facebook (gilla) eller Standard: gilla
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Inställning Beskrivning Kommentar

Rekommendera i anslutning till
artikeln.

Välj
layoutalternativ
för Facebook-gilla

Hur antalet Facebook-gilla ska visas. Standard: Standard

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-
sökning.

Fälten måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar: Frågesökning,
Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa artikel
Standard: alla fält Se även: Fuzzy search: Värde

Tillhandahåll
anpassade
alternativ för
Facebook-gilla

Bredd på Facebook-gilla-länken Standard: fb:like:width=”330px”

URL till sidan
”Tipsa”

URL till sidan där portleten Tipsa finns Standard: protected/recommend

URL till
sökresultatsidan

URL till sidan där sökresultatet visas Standard: articles

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa knappen
"Tipsa"

Standard: sant

Visa artikelfält Fälten som ska visas i artikeln.

Visa knappen
"Tillbaka"

Standard: falskt

Visa redigera länk

Välj om Redigera-länken ska visas för
att låta en inloggad användare med
behörighet (författaren eller
administratören) redigera artikeln.

Redigera-länken kommer endast att vara tillgänglig om
artikeln skapades på aktuell portal site. Standard: sant

Visa språk
Visar en rullgardinsmeny med språk
som är tillgängliga för artikeln

Standard: sant

Visa ”Länka till
denna artikel”

Gör att användaren kan klicka på
denna text för att kopiera URL:en till
artikeln

Standard: sant

Fuzzy search:
Värde (0,0–1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0
och 1. Ju högre värdet är, desto mer
bör sökresultatet likna den
ursprungliga söksträngen.

Detta värde måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar: Frågesökning,
Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa artikel Standard: 0.5.
Se även: Fuzzy search: Värde

Var AddThis-
tjänsten ska visas

Placering för AddThis-tjänsten Standard: överst

Artiklar: Artikelfasetter
Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Denna portlet används för att visa fasetter, det vill säga termer, ämnesområden osv. från Arena-artiklar. En sökfasett gör
artikelsökningar effektivare. Om du klickar på en fasett begränsas sökresultatet och en liten ikon visas i form av ett + intill den
valda fasetten.

Den finns två typer av fasetter för artiklar:
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l Sökfasett: Denna går på djupet för att förfina sökningen. Efter aktivering återspeglar sökfasettens innehåll det nya
sökresultatet. Till exempel kan ett sökresultat innehålla artiklar på ett antal olika språk, och du kan välja att göra en ny
sökning med enbart engelska genom att klicka på Engelska i fasetten. En sökresultat-fasett är placerad på sidan
/articles som standard.

l Fasett Populära nyckelord: Denna fungerar som en innehållstabell. Den ändras inte vid aktivering. Den kan
användas var som helst eftersom den inte är kopplad till någon sökning. Den används oftast på en artiklar-sida som
ett slags meny för att hitta artiklar.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Fasetternas
visningsordning

Välj i vilken ordning fasetterna ska visas
Standard: Ämne, Typ, Tagg/Nyckelord, Status, Språk,
Utgivningsår

Fasetter som ska
visas

Välj vilka fasetter som ska visas Standard: alla fält

Fasetter: visa
med antal träffar

Välj sökfasetter som ska visas med antal
träffar

Standard: alla fält

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-
sökning.

Fälten måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa
artikel
Standard: alla fält
Se även: Fuzzy search: Värde

Fasetter: antal Antal termer som visas per fasett Standard: 5

Antal valda termer
bakåt per fasett

Antal valbara termer som ska visas i en
fasett

Standard: 4

Typ av sökfasett
Välj Sökfasett eller Fasett Populära
nyckelord, se beskrivning ovan.

Standard: Fasett Populära nyckelord

URL till
sökresultatsidan

Sidan där sökresultatet ska visas. Standard: articles

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Fuzzy search:
Värde (0,0–1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0
och 1. Ju högre värdet är, desto mer bör
sökresultatet likna den ursprungliga
söksträngen.

Detta värde måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa
artikel Standard: 0,5
Se även: Fuzzy search: Värde

Artiklar: Skapa artikel
Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Med denna portlet kan användaren skapa en Arena-artikel. Administrationsanvändare kan även lägga till bilder, publicera
regler och metadata.

Tillgängliga fält
När du skriver en artikel är följande fält tillgängliga:

Inställning Beskrivning Kommentar

Namn Artikelns rubrik.

Lista över
tillgängliga språk

Språket som artikeln är skriven på. Varje språk anges som en kod med två bokstäver.

Beskrivning Beskrivning eller sammanfattning av Alla funktioner i verktyget kan användas, via ikonerna.
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Inställning Beskrivning Kommentar

artikeln.

Brödtext Artikelns huvudtext. Alla funktioner i verktyget kan användas, via ikonerna.

Ämnesnyckelord
Välj eller lägg till nyckelord som ska
användas när liknande katalogposter
och artiklar ska kopplas ihop.

Ämnesområde
Välj eller lägg till ett område som ska
användas för gruppering av artiklar.

Ämnestyper
Välj eller lägg till tema och typ som ska
användas för koppling av artiklar i
sökfasetter.

Poster Organisation och katalog-id.

Visa fr o m/Visa till
Datum för när artikeln ska vara synlig på
sajten.

Efter slutdatumet kan du fortfarande hitta artikeln i Mina
poster, men den kommer inte att vara synlig för andra.

Startdatum och
slutdatum för
evenemang

Period för en utställning som visas eller
den dag då ett evenemang hålls.

Dessa datum kan användas för att bestämma
sorteringsordningen när en rad artiklar visas, så att
evenemanget som hålls närmast i tiden visas överst.

Utkast-kryssruta:
Kryssa i för att markera artikeln som ett
utkast.

Visas endast för författaren.

Skapa-knapp: Klicka på denna för att spara artikeln.
Artikeln placeras då i en kö för godkännande av en Arena-
administratör.

Godkänn-knapp:
Klicka på denna för att publicera
artikeln.

Endast tillgänglig för administratörsrollen med
behörigheterna.

Gå tillbaka till
föregående sida
utan att spara-
knapp:

Klicka på denna för att avbryta
ändringar i artikeln.

Det kan finnas ytterligare redigeringsverktyg (i verktygsfältet), till exempel verktyget för att infoga bild.

Konfiguration
Hjälp-länk: Visa (standard: falskt)

Se även: Admin: Behörigheter och Admin: Bilder

Artiklar: Frågesökning
Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

I denna portlet visar du en lista med Arena-artiklar som motsvarar en sökterm som konfigurerats. Detta innebär att portleten
inte motsvarar en sökning av en användare eller en relaterad sökning, utan drivs av en parameter som innehåller
sökinformationen. Den används för att visa färdiga artikellistor på olika ställen på sajten. Denna portlet är artiklar som
motsvarar Dynamisk lista för katalogsökningar.

Se även: Dynamisk lista

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

AddThis:
ordningsföljd

Välj i vilken ordning de olika sociala
tjänsterna ska visas.

Standard: Facebook gilla, Facebook, Twitter, LinkedIn,
Gmail, Compact toolbox

Välj AddThis-
tjänster som ska Sociala tjänster som ska visas. Standard: blank
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Inställning Beskrivning Kommentar

visas

Välj Facebook gilla-
funktion

Välj att visa Facebook (gilla) eller
Rekommendera i anslutning till artikeln.

Standard: gilla

Välj layoutalternativ
för Facebook-gilla

Hur antalet Facebook-gilla ska visas. Standard: Standard

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-
sökning.

Fälten måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa
artikel
Standard: alla fält
Se även: Fuzzy search: Värde

Max. antal titlar som
kan skickas i ett
mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det
finns mer än en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal artiklar som ska visas på en sida. Standard: 10

Tillhandahåll
anpassade
alternativ för
Facebook-gilla

Anpassning av Facebook (gilla)-
alternativet.

Sparade sökningar:
Visa kryssruta
”Meddela mig om
nya titlar”

Visar kryssrutan Meddela mig om nya
titlar, som användaren kan kryssa i för att
få meddelanden om ändringar i listan.

Standard: sant

Sökning Söksträng för artiklar som ska visas i listan.
Standard: status:Ready (listar alla artiklar som har
statusen färdig)
Se även: Sökparametrar för Arena-artiklar

Sökvillkor
Välj om det ska finnas villkor för den
fördefinierade sökningen

Standard: inga fält

URL till
sökresultatsidan

Sidan där sökresultatet ska visas. Standard: articles

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa Spara sökning-
knapp

Välj för att visa knappen Spara sökningen
så att användaren kan spara sökningen

Standard: sant

Visa artikelfält i
sökresultat

Vilka fält som ska visas i en artikel. Standard: alla fält

Element på sidan
Välj vilka panelknappar som ska visas på
sidan

Standard: inga fält

Träffar: visa
Välj för att visa texten Träffar tillsammans
med antalet träffar överst på sidan.

Standard: sant

Visa sökning och
antal träffar

Ändra inte standardinställning (sant).

Fuzzy search:
Värde (0,0–1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0 och
1. Ju högre värdet är, desto mer bör
sökresultatet likna den ursprungliga
söksträngen.

Detta värde måste vara samma i följande portletar:
Artiklar: Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa
artikel
Standard: 0,5
Se även: Fuzzy search: Värde
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Inställning Beskrivning Kommentar

Sorteringsordning
Fallande eller stigande som standard för
sortering.

Standard: fallande

Sorteringsfält Olika alternativ för sortering av resultaten Standard: Relevans

Sorteringsordning
Sorteringsordning för sökresultatet
(standard:

Standard: Relevans, Ändrad datum, Skapad,
Startdatum

URL till sidan Sidan för att visa artikeldetaljerna. Standard: detail

AddThis: placering Placering för AddThis-tjänsten Standard: överst

Artiklar: Sökresultatlista
Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Denna portlet visar Arena-artikelsökresultaten i en lista. Listan sorteras enligt portletens konfiguration. Listan kan sorteras om
av användaren, och i så fall bibehålls sorteringsordningen tills en annan ordning väljs eller tills användaren loggar ut från
Arena.

Användaren kan mejla, skriva ut eller ladda ned listan.

Användargränssnitt
Listan innehåller information om artiklarna som hittats. Fälten som visas bestäms i konfigurationen, men normalt innehåller de
titeln som en länk, en sammanfattning av artikeln samt ämnesorden. Klicka på artikeln för att se själva artikeln i portleten
Artikeldetaljer.

Övre delen av listan är ett verktygsfält med knappar för listan. Som standard ingår en fasettportlet på sidan så att användaren
kan förfina sökningen.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Cacha i antal
sekunder

Hur lång tid (i sekunder) innehållet
cachas i portleten

Det tar då upp till denna tid innan ändringar i innehållet blir
synliga, detta för att förbättra prestandan.
Standard: 0 s

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-
sökning.

Fälten måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa artikel
Standard: alla fält
Se även: Fuzzy search: Värde

Max. antal titlar
som kan skickas i
ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett
mejl.

Standard: 50

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det
finns mer än en sida

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal artiklar som ska visas på en sida. Standard: 10

Sparade sökningar:
Visa kryssruta
”Meddela mig om
nya titlar”

Visar kryssrutan Meddela mig om nya
titlar, som användaren kan kryssa i för
att få meddelanden om ändringar i
listan.

Standard: sant

URL till
sökresultatsidan

Sidan där sökresultatet ska visas. Standard: articles

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa ”Spara Välj om ikonen för att spara en sökning För detta krävs att portleten Mina sökningar har placerats

139



Inställning Beskrivning Kommentar

sökning” ska visas (för Arena-användare).

någon annanstans på sajten för att användaren ska hitta de
sparade sökningarna. Måste vara sant om funktionen
Nyhetsservice ska användas.
Standard: sant
Se även: Nyhetsservice

Visa artikelfält i
sökresultat

Vilka fält som ska visas i en artikel. Standard: alla fält

Element på sidan
Vilka knappar som ska visas i det
översta fältet

Standard: alla fält

Träffar: visa
Välj för att visa texten Träffar
tillsammans med antalet träffar överst
på sidan.

Standard: sant

Visa sökning och
antal träffar

Ändra inte standardinställning (sant).

Fuzzy search:
Värde (0,0–1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0
och 1. Ju högre värdet är, desto mer
bör sökresultatet likna den
ursprungliga söksträngen.

Detta värde måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa artikel
Standard: 0,5
Se även: Fuzzy search: Värde

Sorteringsordning
Fallande eller stigande som standard
för sortering.

Standard: fallande

Sorteringsfält
Olika alternativ för sortering av
resultaten

Standard: Ändrad datum, Relevans

Sorteringsordning
Sorteringsordning för sökresultatet
(standard:

URL till sidan Sidan för att visa artikeldetaljerna. Standard: detail

.

Artiklar: Visa artikel
Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Denna portlet visar en Arena-artikel eller delar av den. Den kan användas som en förhandsvisning (en puff) eller för att visa en
specifik artikel på en sida. Om din sida till exempel är designad för att framhäva reseböcker kan du inkludera en artikel i
ämnet. Du kan välja om beskrivningen, brödtexten eller båda ska visas samt om det ska vara möjligt att se hela artikeln på
sidan med artikeldetaljer.

Anmärkning:
Variablerna articleOpenEntityKeys (används för Dynamiska länkar) ställs endast in på en sida med Artikeldetaljer (Artiklar:
Artikeldetaljer). Inställning görs inte på en Artiklar: Visa artikel-sida.

Användargränssnitt
Artikeln visas enligt portletens konfiguration. Om artikeln har länkats finns det en länk med vars hjälp användaren kan se hela
artikeln i portleten Artikel: Artikeldetaljer.

Se även: Artiklar: Artikeldetaljer

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

AddThis:
ordningsföljd

Välj i vilken ordning de olika sociala
tjänsterna ska visas.

140



Inställning Beskrivning Kommentar

Artikel-ID Artikelns ID.
Denna finns i artikeln och kan kopieras till den här
konfigurationen.
Standard: blank

Antal tecken före
visning av förslag

Antal tecken som ska skrivas innan ett
sökförslag visas.

Standard: 5

Välj AddThis-
tjänster som ska
visas

Sociala tjänster som ska visas.

Välj Facebook gilla-
funktion

Välj att visa Facebook (gilla) eller
Rekommendera i anslutning till artikeln.

Välj layoutalternativ
Facebook-gilla

Hur antalet Facebook-gilla ska visas.

Ordningsföljd för
fälten i artiklar

Ordningen i vilken artikelsökförslagen ska
visas för användaren.

Standard: titel, ämne

Fuzzy-sökning
Välj vilka fält som ska visas i en fuzzy-
sökning.

Fälten måste vara samma i följande portletar: Artiklar:
Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa
artikel
Standard: alla fält
Se även: Fuzzy search: Värde

URL till sidan för
artikeldetalj

Sidan för att visa artikeldetaljerna. Standard: detail

Max. antal titlar
som kan skickas i
ett mejl

Max. antal titlar som kan skickas i ett mejl. Standard: 50

Antal sidor för
bläddring

Antal länkar till sidor för att visa om det finns
mer än en sida

Standard: 5

Antal förslag per
fält

Antal sökförslag som ska lämnas i samband
med en artikelsökning

Standard: 5

Antal titlar per sida Antal titlar som ska visas per sida. Standard: 10

Tillhandahåll
anpassade
alternativ för
Facebook-gilla

Bredd på Facebook-gilla-länken Standard: fb:like:width=”330px”

URL till
sökresultatsidan

Sidan där sökresultatet ska visas. Standard: articles

Hjälp-länk: visa Standard: falskt

Visa knappen
"Tipsa"

Standard: sant

Visa artikel: Fält
med en artikel

Vilka fält som ska visas när en enskild artikel
visas.

Standard: titel, brödtext

Visa artikelfält i
sökresultat

Denna portlet används normalt inte (använd endast
under inrådan).

Visa redigera länk

Välj om Redigera-länken ska visas för att
låta en inloggad användare med behörighet
(författaren eller administratören) redigera
artikeln.

Redigera-länken kommer endast att vara tillgänglig om
artikeln skapades på aktuell portal site.
Standard: sant

Element på sidan Välj vilka knappar som ska visas i det Standard: bläddring upptill, bläddring nedtill, räknare
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Inställning Beskrivning Kommentar

översta fältet.

Indexsökning: Fält
för artikel

Definiera vilka fält som ska visas för
relaterade artiklar.

Standard: titel, ämne

Visa språk
Visar en rullgardinsmeny med språk som är
tillgängliga för artikeln.

Standard: falskt

Visa ”Länka till
denna artikel”

Välj för att visa länken till hela artikeln. Standard: falskt

Träffar: visa
Välj för att visa texten Träffar tillsammans
med antalet träffar överst på sidan.

Standard: sant

Visa sökning och
antal träffar

Ändra inte denna inställning (sant).

Indexsökning:
komplettera
automatiskt

Visar sökresultat medan användaren
skriver.

Standard: sant

Fuzzy search:
Värde (0,0–1,0)

Värde för fuzzy search-faktor, mellan 0 och
1. Ju högre värdet är, desto mer bör
sökresultatet likna den ursprungliga
söksträngen.

T Detta värde måste vara samma i följande portletar:
Artiklar: Artikeldetaljer, Artiklar: Artikelfasetter, Artiklar:
Frågesökning, Artiklar: Sökresultatlista, Artiklar: Visa
artikel
Standard: 0,5
Se även: Fuzzy search: Värde

Sortera:
Sorteringsfält

Kriterier för hur artiklarna ska sorteras i
resultatet som standard.

Standard: relevans

Sortera:
Sorteringsfält

Sorteringsalternativ som användaren kan
välja mellan.

Standard: ändrad datum, relevans

Sortera:
Sorteringsordning

Ordning i vilken fälten ska visas på sidan.
Standard: relevans, ändrad datum, skapad datum,
evenemang, startdatum

Uppdatera
sökförslag
(fördröjning i ms)

Hur snabbt sökförslagen ska visas när
användaren skriver.

Standard: 400

Var AddThis-
tjänsten ska visas

Placering för AddThis-tjänsten Standard: överst

Sorteringsordning
Fallande eller stigande som standard för
sortering.

Standard: fallande

Evenemangskalender
Från och med Arena 4.0 rekommenderar vi att du använder Liferay-artiklar istället för Arena-artiklar. Arena artiklarna kommer
att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

Se även: Evenemang

Evenemangskalendern använder Arena-artiklar för att skapa en kalender med kommande evenemang. Den visas i portleten
Artiklar: Frågesökning.

Axiell kommer att lägga till ett skript och CSS som kontrollerar portletens utseende på hemsidan och konfigurera den enligt
beskrivningen här.

Se även: Artiklar: Frågesökning och Artiklar: Artikeldetaljer
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Konfigurera Evenemangskalender i Artiklar: Frågesökning
Parameter Inställning

URL till sidan med artikeldetaljer calendar-details

Fråga status:Ready AND content_type:calendar

Antal träffar per sida 3 (går att ändra)

Panelknappar: visa Inga fält har valts

Sortera på Startdatum

Sorteringsordning Förvalt: Stigande

Visa objekt Kryssruta

Visa artikelfält i sökresultat Välj visa titel, titel som länk, beskrivning, startdatum, slutdatum

När du klickar på evenemangstiteln öppnas en ny sida som heter calendar-details och denna innehåller portleten Artiklar:
Artikeldetaljer.

Konfigurera portleten Artiklar: Artikeldetaljer
Parameter Inställning

Visa artikelfält Visa titel, brödtext, startdatum, slutdatum

Visa knappen "Tillbaka" Kryssruta

Lägga till ett evenemang
1. Logga in på Arena och skapa en ny Arena-artikel.

2. Döp evenemanget.

3. Skriv in en kort text som visas med evenemanget – tid, plats och viktig information.

4. I fältet innehåll kan du skriva in mer detaljerad information om evenemanget.

5. I fältet typ väljer du Kalender och klickar på Lägg till. Om Kalender inte finns som alternativ skriver du in texten
Kalender.

6. Ange datumen då artikeln ska publiceras och tas bort under Visa från och Visa till.

7. I fältet Startdatum anger du datumet då evenemanget går av stapeln.

8. Om evenemangets slutdatum är ett annat än startdatumet lägger du till det, annars lämnar du det tomt.

9. Klicka på Godkänn.

Evenemang tips & tricks
Om du vill ändra ett evenemang efter att det har angetts klickar du på evenemangets titel när du är inloggad och sedan på
redigeringsikonen. Kom ihåg att spara dina ändringar.

Om ett evenemang pågår under flera dagar kan du också skapa separata kalenderevenemang eftersom evenemanget
kommer att ligga kvar överst i kalendern hela tiden.

Bildspel
Bildspelet är ett sätt att visa flera bilder och text. Bildspelet kommer att stödjas men kommer inte utvecklas ytterligare.

För att komma till konfigurationsmenyn för bildspel loggar du in på Liferay och väljer Redigera i artikeln där bildspelet sparas.

Bilderna i ett bildspel bör vara i samma storlek och 1 160 pixlar.

Anmärkning:
Det kan bara finnas ett bildspel per sida i Arena.
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Lägga till ett bildspel
1. Logga in i Liferay.

2. Ladda upp bilder till bildspelet till Dokument- och mediemappen.

3. Gå till aktuell sida och lägg till portleten Artikelpresentatör.

4. Klicka på inställningarna för portleten.

5. Välj Grafiskt utseende.

6. Under Visa kantlinje väljer du Nej.

7. Klicka på Spara och sedan på det lilla x:et uppe i det högra hörnet.

8. Välj Lägg till för att lägga till en ny artikel.

9. Välj skjutreglage-struktur för struktur.

10. Se till att skjutreglage-mallen är markerad.
Om den inte är det väljer du den mallen.

11. Döp bildspelet.

12. Klicka på Välj för att välja Image XL och välj bilden i Dokument- och mediemappen. Du hittar rätt storlek under det
lilla ?-tecknet.

13. Välj bild.

14. Se till att du för in en Alt-text.

15. Lägg ev. till en länk.

16. För att lägga till ytterligare en bild eller ta bort en bild klickar du på + eller – intill bildelementet.

17. Konfigurera inställningarna för bildspelet

18. Klicka på Publicera.

Se även: Dokument- och mediabiblioteket och Artikelpresentatör

Konfigurera bild
Parameter Inställning

Bild Obligatorisk inställning. Välj vilken bild som ska visas. Bilden måste laddas upp till Dokument och media.

Alternativ text: Obligatorisk inställning. Texten som ska visas vid markören när du hovrar över bilden.

Rubrik Kort text som visas ovanför bilden.

Bildtext Text inkluderad i bilden. Maximal längd på texten bestäms av bildstorleken.

Intern länk Länk till en sida inne i Arena.

Extern länk Länk till en sida utanför bibliotekets sajt.

Länkens namn Kort beskrivning av länken som ska visas vid markören när du hovrar över bilden.

Konfigurera Bildspel
Ställ in konfigurationen för bildspelet under bildspelselement.

Parameter Beskrivning

Visningstid för bild
Tiden som varje bild visas på skärmen innan växling till nästa bild. Anmärkning: Måste vara
längre än bildövergångstiden.

Övergångstid för bild
Tiden det tar för en bild att tona ut och växla till nästa bild. Anmärkning: Måste vara kortare än
visningstiden för bilden.

Spela igen automatiskt Får bildspelet att börja om igen automatiskt.

Starta slumpmässigt
bildspel

Blandar bilderna.

Justering nedtill eller till Ställ in texten så att den justeras nedtill på varje bild eller mot bildens vänstersida. Om texten
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Parameter Beskrivning

vänster
centreras visas pilar vid sidan av bilden. Om texten vänsterjusteras finns pilarna i det nedre
högra hörnet.

Visa
miniatyrbilder/thumbnails

Visar miniatyrbilder under bildspelet som hjälp vid navigering.

Visa sidnavigering Visar små punkter under bildspelet för att underlätta navigeringen genom bilderna.

Visa pilar Visar pilar för att styra bildspelet.

Svepfunktion Gör att det går att svepa genom bilder på surfplattor eller smartphones.

Visa Spela/pausa Visar knappen spela/pausa i det övre högra hörnet av bildspelet.

Visa bildnummer Visar totalt antal bilder i bildspelet och numret på den aktuella bilden.

Rekommenderade inställningar
Följande inställningar rekommenderas i tillgänglighetssyfte:

l Visa spela/pausa-knapp

l Visa pilar

l Visa sidnavigering eller miniatyrbilder

l Inkludera text som titel eller bildtext för att göra den responsiv

Responsiv
Bildspelet är responsivt och ändras beroende på skärmens storlek.

På en mindre skärm kan följande ändringar inträffa:

l Texten visas nedanför en bild

l Pilar försvinner – svepfunktionen tar över
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Evenemang
Från och med Arena 4.1 kan evenemang administreras helt och hållet i Arena med hjälp av en tilläggstjänst. Kontakta Axiell
om du vill ha mer information om modulen Administration av evenemang.

Du måste logga in på Liferay för att kunna konfigurera evenemang.

Anmärkning:
Flerspråksfunktionalitet stöds för tillfället inte i evenemang.

Ett evenemang kan ha följande status:

Status Beskrivning

Utkast Detta evenemang har sparats som ett utkast.

Planerat Evenemanget har skapats utan någon publiceringstid, eller så har publiceringstiden ännu inte uppnåtts.

Publicerat Publiceringstiden för evenemanget har , och informationen om evenemanget syns på bibliotekets sajt.

Avslutat Datum och tid för evenemanget har passerat.

Inställt Detta evenemang har ställts in.

Publicerade och inställda evenemang visas för låntagare på bibiliotekets sajt med hjälp av portleten Evenemang. Låntagare
kan registrera evenemang online, om du har konfigurerat evenemangen så. Låntagare kan även lägga till evenemang till sina
kalendrar genom att klicka på evenemangsbeskrivningen, samt dela evenemang via e-post och sociala medier.

Förutsättningar för evenemang
Du administrerar evenemang under Innehåll/Administration av evenemang som du hittar i menyn på vänster sida.

För att kunna administrera evenemang i Arena, behövs följande:

l Ett kund-ID för evenemangsmodulen

l Ett ordliste-ID för platser för evenemang

l Ett ordliste-ID för målgrupper för evenemang

Du hittar dessa inställningar genom att välja Konfiguration i kontextmenyn högst upp i modulen Administration av evenemang
.

Ett kund-ID för evenemangstjänsten tillhandahålls av Axiell.

Du lägger ordliste-ID:na för platser och målgrupper efter att du har skapat dessa ordlistor.

Skapa platser och rum för evenemang
Du behöver en ordlista för platser för att kunna välja platser när du skapar evenemang. Varje evenemangsplats representeras
av en kategori i ordlistan, och varje plats kan innehålla ett eller flera rum som representeras av underkategorier.

1. Välj Innehåll och Kategorier i menyn på vänster sida.

2. Klicka på plustecknet i det nedre högra hörnet för att lägga till en ordlista.

3. Skriv in ett namn, till exempel Mina evenemangsplatser och klicka på Spara.

4. I kontextmenyn för ordlistan som du precis skapat väljer du Lägg till kategori.

5. Skriv in ett namn, till exempel Första våningen och klicka på Spara.

6. Lägg till resten av platserna som kategorier till din ordlista.

7. På motsvarande sätt kan du lägga till rum, genom att välja Lägg till underkategori för respektive plats.

Skapa målgrupper för evenemang
Du behöver en ordlista för målgrupper för att kunna välja målgrupper när du skapar evenemang. Varje evenemangsmålgrupp
representeras av en kategori i ordlistan.
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1. Välj Innehåll och Kategorier i menyn på vänster sida.

2. Klicka på plustecknet i det nedre högra hörnet för att lägga till en ordlista.

3. Skriv in ett namn, till exempel Mina evenemangsmålgrupper, och klicka på Spara.

4. I kontextmenyn för ordlistan som du precis skapat väljer du Lägg till kategori.

5. Skriv in ett namn, till exempel Barn, och klicka på Spara.

6. Lägg till resten av målgrupperna som kategorier till din ordlista.

Lägga till ID:n för platser och målgrupper i evenemangsmodulen
1. När du har skapat ordlistorna, välj en ordlista och leta upp ID:t (ett 6-siffrigt nummer) för ordlistan som du ser i slutet

av sökvägen i webbläsaren.

2. Kopiera ID:t.

3. Klicka på kontextmenyn högst upp i modulen Administration av evenemang och välj Konfiguration.

4. Klistra in ID:t för platser resp. målgrupper.

5. Klicka på Spara.

Nu kommer platserna och målgrupperna att finnas tillgängliga när du skapar ett evenemang.

Skapa ett evenemang
Anmärkning:
Denna funktion är tillgänglig fr.o.m. Arena 4.1, genom en tilläggstjänst i Arena. Kontakta Axiell om du vill ha mer information
om modulen Administration av evenemang.

Utöver enskilda evenemang kan du skapa återkommande evenemang samt evenemang som varar i flera dagar. Evenemang
kan vara öppna för alla eller kräva användarregistrering.

1. Välj Administration av evenemang i menyn på vänster sida.

2. Klicka på plustecknet i det nedre högra hörnet för att lägga till ett evenemang.

3. Fyll i uppgifterna för evenemanget. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.

4. Lägg till taggar för termer som ska generera ytterligare träffar när någon söker efter evenemang i Administration av
evenemang eller på bibliotekets sajt.

5. Du kan även lägga till en bild med en Alt-text tillgänglighetssyfte. När du klickar på Välj öppnas Dokument och media
där du kan välja eller ladda upp bilder.

Anmärkning:
Vi rekommenderar bilder i liggande format med en minsta bredd på 700 pixlar. Med hänsyn till prestanda, är det
bäst att använda bilder i jpg-format.

6. Välj datum och tid för evenemanget.

7. Om evenemanget varar flera dagar väljer du Flerdagarsevenemang. Välj Återkommande evenemang om
evenemanget ska upprepas flera gånger, till exempel varje vecka eller månad.

8. Lägg till publiceringsdatum och -tid om du vill att evenemanget ska visas för besökarna vid en viss tidpunkt.

9. Lägg till en plats, och, om du vill, ett rum.

10. Lägg till en eller flera målgrupper om du vill.

11. Välj Tillåt online-registrering om deltagarna ska registrera sig för evenemanget. Du kan ange ett högsta antal
deltagare vid evenemanget (när denna inställning sätts till 0 innebär det att det inte finns någon begränsning). Du kan
även ange ett högsta antal deltagare som en person kan anmäla.

12. Klicka på Publicera. Alternativt kan du spara evenemanget som ett utkast om du senare vill justera
evenemangsinformationen.

Se även: Dokument- och mediabiblioteket

Anmärkningar
När du skapar evenemang används tidszonen för ditt Arena-system. Detta datum och klockslag kan skilja sig från ditt
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Anmärkningar
systeminställningarna i din dator.

Evenemang som slutar vid midnatt måste antingen sluta kl. 23.59 eller skapas som flerdagarsevenemang då tiden 00.00
anses som nästa dag.

Flerdagarsevenemang kan inte konfigureras som återkommande. Detta innebär även att du inte kan skapa ett evenemang
som återkommande om det pågår över midnatt.

Återkommande evenemang måste anges så att perioden för evenemangen sträcker sig en dag längre än datumet för det
sista evenemanget i serien.

Evenemang som skapats i backend-systemet
Evenemang kan utöver att skapas direkt i Arena, även tillhandahållas via ett backend-system såsom Quria.
Konfigurationsalternativen i Arena skiljer sig något beroende på vilket system som levererar evenemangen.

Se även: Online-hjälpen för Quria

Förutsättningar
Evenemangsmodulen måste aktiveras i Arena. Kontakta Axiell för att skapa kopplingen till backend-systemet.

Hantera evenemang
Denna funktion är tillgänglig fr.o.m. Arena 4.1.

Du administrerar evenemang under Innehåll/Administration av evenemang som du hittar i menyn på vänster sida.

Evenemangsöversikt
När du öppnar vyn Administration av evenemang ser du en lista med alla aktiva evenemang.

Härifrån kan du söka efter specifika evenemang (fullständiga ord eller trunkering med *) eller sortera på till exempel datum
eller plats, eller filtrera på status, plats eller målgrupp. Det gör du med hjälp av kontrollerna högst upp på sidan. Du kan även
visa evenemangen i en kompakt lista, en detaljerad lista eller som ikoner.

Ändra, ställa in eller radera ett evenemang
Ett evenemang måste ställas in innan det kan raderas. För återkommande evenemang kan du välja att hantera alla eller
enstaka evenemang i serien.

1. Välj Administration av evenemang i menyn på vänster sida.

2. Öppna kontextmenyn för evenemanget och välj Redigera, Ställ in evenemang eller Radera.

Notera:
Om du från början hade valt att deltagare kunde registrera sig online, och sedan ändrar denna inställning, kommer du inte
att kunna se vem som anmält sig till evenemanget. Och om ett evenemang har ställts in kommer du inte heller att kunna se
vem som hade anmält sig till evenemanget. Om du vill kontakta evenemangsdeltagarna måste du göra detta innan du tar
bort möjligheten till onlineregistrering eller ställer in evenemanget.

Om du visar evenemang som skapats i backend-systemet kan du ta bort evenemang från Arena men behålla dem i backend-
systemet.

l Quria: Öppna evenemanget i Quria och ta bort publiceringsdatumet för att ändra status från publicerat till planerat.

Se även: Online-hjälpen för Quria

Evenemangsdeltagare
1. Välj Administration av evenemang i menyn på vänster sida.

2. Klicka på siffran under Registrerade deltagare i listan för att se vem som har anmält sig till evenemanget.

3. I deltagarlistan kan du välja alla eller några av deltagarna och kopiera deras e-postadresser till urklipp.

För evenemang som har skapats i Quria, finns en beskrivning i online-hjälpen för Quria.
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Uppdatera texten som visas i ett delat evenemang
När du delar ett evenemang på Facebook, kommer en rubrik och text att visas tillsammans med evenemanget. Rubriken
skapas från standardwebbstrukturen med biblioteks-URL:en. Även texten tas som standard från webbstrukturen, men detta
går att ändra.

1. Klicka på kugghjulet i menyn uppe till höger på evenemangssidan och sedan på SEO-fliken.

2. Under Meta-taggar lägger du till texten som ska visas vid delning; en allmän beskrivning (och taggar) för
evenemangssidan.

3. Klicka på Spara.

Uppföljning av evenemang
Du kan ange information om hur många personer som verkligen deltog vid ett evenemang och använda detta tillsammans
med andra uppgifter för att skapa statistik om evenemang.

1. Välj Administration av evenemang i menyn på vänster sida.

2. Öppna kontextmenyn för evenemanget och välj Redigera.

3. Ange antalet deltagare under Faktiskt antal deltagare längst ner på sidan och klicka på Spara.

4. Öppna kontextmenyn högst upp på sidan Administration av evenemang och välj Exportera statistik.

5. I fönstret som nu öppnas, ange tidsintervallet som du vill generera statistik för och klicka på Exportera.

En fil i csv-format som innehåller information om evenemang, antal deltagare, målgrupper med mera för alla evenemang
under den valda tidsperioden exporteras till din mapp med hämtade filer.

Portleten Evenemang
På evenemangssidan kan du visa alla evenemang på biblioteket (och på andra ställen) med detaljerad information. Portleten
som används är Arena-portleten Evenemang. Evenemangen skapas direkt i Arena eller tillhandahålls via ett backend-system
såsom Quria.

Användargränssnitt
Användaren kan se alla kommande evenemang i en lista, filtrera mellan dem och anmäla sig till evenemangen. Om angav en
begränsning för hur många deltagare varje person kan anmäla när du skapade evenemanget, kommer användaren att se
antalet här. Användaren kan även dela evenemang på sociala medier och lägga till evenemang i sin egen kalender.

Om grundinstallationen inte omfattar denna sida kan du lägga till en ny sida med exempelvis namnet /events. Lägg till Arena-
portleten Evenemang på sidan.

Anmärkning:
Du kan bara lägga till en evenemangs-portlet på en och samma sida. Om du vill använda flera evenemangs-portletar med
olika konfiguration för t ex filtrering kan du skapa separata sidor för dessa. Sidan som evenemangs-portleten placeras på
måste vara i enkolumnslayout.

Bilderna i evenemangslistan visas i beskuret format med bildkvoten 2:1, vilket fungerar bra för nästan alla bilder (kvadratiska,
liggande osv). När du väljer ett specifikt evenemang visas bilden med sina rätta proportioner.

Konfiguration
Inställning Beskrivning Kommentar

Fullständig vy
Välj Fullständig vy för att visa sidan
Evenemang i full storlek

Visningssida för
enskilt evenemang

Lämnas tom. Denna används för evenemangspuffar

Antal evenemang
som visas

Välj ett antal i rullgardinsmenyn.
Detta är det antal evenemang som visas på sidan och
även antalet som läses in när du klickar på Visa fler
evenemang.
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Inställning Beskrivning Kommentar

Fullbreddsläge för
evenemangslista

Välj JA för att visa varje evenemang i
fullbreddsläge inom en kolumn. Välj NEJ för
att visa evenemangen i ett rutnät.

Integritetspolicy

Standardsida för bibliotekets
integritetspolicy är privacy-policy. Om du vill
använda en annan sida, ange namnet på
denna sida här.

Se till att rensa webbläsarens cache om du byter till en
annan sida för integritetspolicyn.

Platser
Markera de platser som ska synas vid
filtrering av evenemang.

Platserna hämtas från de evenemang som har
registrerats.

Målgrupper
Markera de målgrupper som ska synas vid
filtrering av evenemang.

Målgrupperna hämtas från de evenemang som har
registrerats. Denna inställning visas endast när du
använder ett backend-system för att tillhandahålla
evenemang.

Taggar
Markera de taggar som ska synas vid
filtrering av evenemang.

Taggarna hämtas från de evenemang som har
registrerats.

Konfigurera portleten Evenemang som en evenemangspuff
Lägg till Arena-portleten Evenemang exempelvis på förstasidan och konfigurera den med en annan layout för att göra den till
en puff med länk till hela evenemangslistan.

Inställning Beskrivning Kommentar

Kompakt vy Välj Kompakt vy för evenemangspuffen.

Inställning för kompakt
vy: Visa knapp för
filtrering av plats för
evenemang

Välj JA om du vill visa filterverktyget i
den kompakta vyn för evenemang.

När användaren väljer att filtrera och endast se
evenemang för en plats sparas inställningen i en
cookie.

Visningssida för enskilt
evenemang

URL:en till evenemangssidan (till
exempel ”events”)

Länken Visa alla evenemang visas

Antal dagar som
cookien sparas

Cookiens varaktighet. Förvalt värde är 7 dagar.

Antal evenemang som
visas

Välj ett antal i rullgardinsmenyn.

Fullbreddsläge för
evenemangslista

Välj JA för att visa varje evenemang i
fullbreddsläge inom en kolumn i puffen.
Välj NEJ för att visa evenemangen i ett
rutnät.

Platser
Markera de platser som ska synas vid
filtrering av evenemang.

Platserna hämtas från de evenemang som har
registrerats.

Målgrupper
Markera de målgrupper som ska synas
vid filtrering av evenemang.

Målgrupperna hämtas från de evenemang som har
registrerats. Denna inställning visas endast när du
använder ett backend-system för att tillhandahålla
evenemang.

Taggar
Markera de taggar som ska synas vid
filtrering av evenemang.

Taggarna hämtas från de evenemang som har
registrerats.

Interagera med evenemang
Arena visar alla evenemang från nuvarande datum och klockslag. För evenemang som tillhandahålls från backend-systemet
visas bara evenemang med statusen publicerad eller inställd. En banner över evenemangets bild visas automatiskt om
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evenemanget är inställt eller fullbokat. Låntagaren klickar på evenemanget i evenemangskalendern för att öppna
informationen om evenemanget och utföra vissa åtgärder.

Anmäla sig till ett evenemang
Anmärkning:
Omman anmäler sig till samma evenemang med samma e-postadress mer än en gång kommer den tidigare anmälan att
raderas.

1. Klicka på Anmäl dig (om det inte finns någon Anmäl dig-knapp kan användaren inte anmäla sig till detta
evenemang).

2. Fyll i namn och e-postadress.

3. Fyll i antal deltagare.

4. Läs igenom integritetspolicyn och markera rutan för medgivande.

5. Klicka på Spara.

Dela ett evenemang på sociala medier
l Klicka på ikonen för sociala medier.

Lägga till ett evenemang i din egen kalender
l Klicka på Lägg till kalenderhändelse.

En ICS-fil som ska laddas ner till kalendern skapas.

Filtrera händelser
Du kan begränsa antalet visade evenemang baserat på evenemangets datum, plats, målgrupp och taggar.

Söka ett evenemang
Sökfunktionen i portleten Evenemang tillämpar Google-regler:

l Du kan söka på valfritt ord för evenemangets namn, beskrivning och plats.

l Det måste vara ett helt ord (fuzzy-sökning eller trunkering stöds inte).
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Boktips
Boktips är ett sätt för bibliotekspersonal att rekommendera titlar och skriva recensioner som delas med Arena-användare.
Posterna visas i en lista med en sammanfattning. När användaren klickar på en titel visas fler detaljer. Eftersom Boktips är
kopplade till katalogpostuppgifterna kan användaren enkelt göra reservationer och t.ex. läsa om liknande titlar.

Omslagen som visas i Boktips kommer från samma källa som andra omslag som visas i poster.

Boktips är baserade på Liferay-portleten Innehållspresentatör.

I standardleveransen av Arena visas Liferay-portleten Kategorimeny bredvid Boktips, så att användaren kan filtrera i Boktips.

Anmärkningar

För närvarande stöds inte Boktips i installationer med flera enheter, vilket innebär att med flera medlemmar i en portal, kan
endast en medlem välja ut boktips.

Konfigurera Boktips
Du kan redigera en portlet med Boktips (baserat på Liferay Innehållspresentatör) eller lägga till den på en annan sida. Gör
följande inställningar för att konfigurera portleten Innehållspresentatör så att den fungerar som Boktips:

1. Klicka på kontextmenyn upptill i portleten och välj Konfiguration.

2. Välj Artikel som innehållstyp.

3. Välj Boktips som strukturtyp för webbinnehållsartikel.

4. Gå till fliken Utseende och funktion.

5. Välj Staff picks full page list som visningsmall.

6. Ställ in portleten Innehållspresentatör som standard för Innehållspresentatör på sidan.

7. Avaktivera metadata och sociala medier-bokmärken.

8. Spara inställningarna.

Lägga till en post i Boktips
1. Leta upp katalog-id för titeln du vill tipsa om och skriv ned det för senare användning.

2. Logga in i Liferay och gå till Boktips i menyn.

3. Klicka på plustecknet upptill i portleten och välj Boktips.

4. Fyll i uppgifterna:

Inställning Beskrivning

Titel Titel på rekommenderad post

Sammanfattning Visas i listan med Boktips.

Katalog-id Fyll i det katalog-id som du skrev ned i steg 1. Använd formatet 12345 eller id:12345.

Artikeltext Visas i den detaljerade visningen av Boktips.

Artikelförfattare Skriv in ditt eget namn eller ett användarnamn. Detta är inte kopplat till din användare i Arena.

5. Under Metadata visas en lista med ämnesord. Klicka på Välj för att välja en kategori för posten.
Se även: Skapa kategorier för Boktips

6. Låt övriga inställningar vara som de är konfigurerade.

Anmärkningar
Om det finns mer än en författare per post kommer endast den första författaren att visas i listan.

Om posten saknar ett omslag kan du lägga till en egen bild genom att klicka på Använd liten bild och fylla i inställningarna.
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Skapa kategorier för Boktips
I standardleveransen av Arena visas Liferay-portleten Kategorimeny bredvid Boktips, så att användaren kan filtrera i Boktips.
För att skapa en ny kategori:

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Innehåll/Kategorier.

2. Under Ämnesord väljer du Lägg till ämnesord och lägger till ett nytt ämnesord som utgör en titel på en högre nivå för
kategorier (till exempel Genre).

3. Klicka på Spara.

4. Öppna det tillagda ämnesordet, välj Lägg till kategori och lägg till en ny kategori (till exempel sci-fi, drama)

5. Spara inställningarna.

Du kan lägga till så många ämnesord och kategorier under ämnesord som du vill.

Nu kan kategorin väljas för en post i Boktips. Den visas även i portleten Kategorimeny.

Konfigurera portleten Kategorimeny
I vissa fall används redan kategorier för andra Liferay-artiklar. Du kan ändra portleten Kategorimeny för att visa enbart
kategorier relaterade till Boktips. Gör följande inställningar för att konfigurera portleten Kategorimeny så att den arbetar med
Boktips:

1. Klicka på kontextmenyn upptill i portleten och välj Konfiguration.

2. Under Ämnesord väljer du Filter.

3. Flytta ämnesord som används för Boktips till kolumnen Aktuell.

4. Spara inställningarna.

5. Klicka på kontextmenyn upptill i portleten och välj Grafiskt utseende.

6. Se till att Decorate är inställd i Portlet-ram.

7. Spara inställningarna.
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Bildarkivet
Tilläggsmodulen Bildarkivet stöds från och med Arena 4.3. Med detta kan bilder sparas för att kunna visas och göras sökbara
av Arena-användare. Bilderna kan också knytas till katalogposter.

Förutsättningar
l Arena-installationen använder Quria som backend-system.

l Arena Nova-temat används.

Utvald sökning i Bildarkivet
Du kan anpassa artiklarna med utvald sökning (featured search) i Bildarkivet.

1. Gå till Bildarkivets startsida. Där finns förberedda exempel på utvalda sökningar.

2. Klicka på ändra-ikonen för den artikel som du vill uppdatera.

3. Ändra rubriken till en passande titel.

4. Ändra sökfrågan, till exempel subject:Houses. Mediaclass:picture ingår redan i artikelstrukturen och behövs inte i
sökfrågan.
Se även: Sökparametrar för katalogposter

5. Välj en bild från Dokument och media eller ladda upp en ny bild från din dator. Se till att bilden inte är högupplöst
(anpassad för tryck) för att undvika att sidan laddas långsamt. Lägg till en Alt-text till bilden.

6. Klicka på Publicera och uppdatera sidan för att säkerställa att din utvalda sökning har sparats och att artikeln visas
som du hade tänkt dig.
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Tillgängligt innehåll
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 är en standard som används för att säkerställa att webbplatser är
tillgängliga för alla. Snarare än att tillgodose särskilda behov som personer med funktionsvariationer kan ha, kan riktlinjerna
ses som ett sätt att göra det enklare för alla att använda och förstå webbplatser, samt navigera på dem. Olika länder har olika
lagstiftning gällande tillgänglighet.

Tillgänglighet i Arena
Det här stycket fokuserar på hur du kan att anpassa din Arena-webbplats för att fungera bättre tillsammans med skärmläsare,
som är en aspekt av tillgänglighet. För att helt kunna ta till dig dessa metoder rekommenderar vi att du deltar i en Arena-
utbildning. Grundläggande förståelse för HTML hjälper också till.

Visa HTML-kod istället för textredigeraren
HTML-koden exponerar strukturen och webbplatsens element. Vanligtvis behöver du inte arbeta i HTML-läge men det kan
vara användbart vid verifiering och felsökning.

l För att aktivera HTML-läge när du skriver innehåll i en artikel, klicka på Källa i verktygsfältet.

Rubrikstruktur
Det är viktigt att använda en logisk rubrikstruktur, oavsett vilket tema, webbplats eller webbapplikation som används. En
logisk rubrikstruktur medför exempelvis att rubriknivån <h1> följs av <h2>, <h3>, <h4> etc i denna ordning - du kan inte
använda <h6> om den inte föregås av <h5>. När du lägger till eller raderar innehåll är det viktigt att också tänka på strukturen.

Nya artiklar
När du lägger till portleten Innehållspresentatör på en sida, medför den grafiska inställningen Decorate eller Borderless att
titeln för din Innehållspresentatör renderas som <h2> på skärmen, vilket är korrekt. När du lägger till textinnehåll använder du
<h3>, <h4>, <h5> och de antal rubriknivåer som du behöver för att säkerställa att strukturen bibehålls.

Du rekommenderas att använda inställningen Borderless.

Om du av någon anledning inte vill visa portletens titel kan du välja den grafiska inställningen Barebone istället. I så fall
kommer portleten inte att inkludera sin egen <h2>-nivå, och då får du lägga till nivån manuellt i innehållet.

När du arbetar i textredigeringsläget finns rubriknivåerna Heading 1 (h1), Heading 2 (<h2>), Heading 3 (<h3>) and Heading 4
(<h4>) tillgängliga.
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Använd aldrig Heading 1 för innehåll. Använd Heading 2 endast om du har valt den grafiska inställningen Barebone. Använd
Normal (<p>) för brödtext. Om du behöver fler rubriknivåer (<h5>, <h6> etc), får du lägga till dessa i HTML-läget

Innehållet i artikeln ovan hade sett ut såhär i HTML, med den grafiska inställningen Decorate:

<h3>My heading</h3>

<p>Some text</p>

<h4>My subheading</h4>

<p>Some more text</p>

I en artikel med den grafiska inställningen Barebone, skulle du behöva lägga till en <h2>-rubrik manuellt i innehållet:

<h2>My top heading</h2>

<h3>My heading</h3>

<p>Some text</p>

<h4>My subheading</h4>

<p>Some more text</p>

Bilder
Alla bilder bör ha ett alt-attribut som beskriver bilden.
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Till exempel, om du lägger till en bild som denna i Arena, bör HTML-koden innehålla något som detta:

<img src=”url-to-horse-image.jpg” alt=”En häst som hoppar i snö”>

För att istället skapa en länk till en Wikipedia-artikel om olika hästraser, skulle bildlänken se ut ungefär såhär:

<a href=” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_horse_breeds”>

<img src=”url-to-horse-image.jpg” alt=”Hästraser på Wikipedia”>

</a>

Nu när bilden inkluderar en länk, beskrivs länkens mål istället för bilden.

Om du lägger till en bild endast som dekoration, bör du lägga till ett tomt alt-attribut:

<img src=”ball.jpg” alt=””>

Kopiera och klistra in text med formatering
När du kopierar text från exempelvis Microsoft Word, får du inte bara med dig texten utan också dess
formatering. Denna formatering kan skapa ostrukturerad HTML-kod och oönskat beteende på webbplatsen.

För att undvika att klistra in formatering i Arena-artiklar, kan du kopiera text från Microsoft Word eller någon
annan textredigerare och klistra in den i portleten Innehållspresentatör i HTML-läge. Sen kan du själv
formatera texten via texteditorn eller i HTML-läge.

Användbara länkar
Det finns mycket information om tillgänglighet på internet. Några exempel:

l Introduktion till HTML: html.com/#Adding_Content

l Lägga in video- och ljudinnehåll på webbplatser: www.w3.org/2008/06/video-notes

Arena tillgänglighetsredogörelse
Vi har förberett ett dokument som biblioteket kan använda som underlag för en tillgänglighetsredogörelse av Arena-
webbplatsen: Arena tillgänglighetsredogörelse. Du hittar den längst ner på denna sida: Tillgängligt innehåll

Byt ut all text inom hakparenteser till rätt information för ert bibliotek och ta bort de delar som inte gäller för ert bibliotek
(beroende på vilket tema som använts för styling).
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Medietypikoner
Följande standardikoner används för att representera medietyper i Arena. För att använda andra ikoner skriver du URL:er där
de kan hittas i portleten Admin: Installationsuppgifter.

Ikon Medietyp Ikon Medietyp Ikon Medietyp Ikon Medietyp

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 Medietyp Ikon Medietyp Ikon Medietyp Ikon Medietyp

data giantPrint ps3Game
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Designa för optimal prestanda
Denna artikel ger en del tips om vad du bör tänka på för att optimera prestandan när du designar din Arena-sajt.

Det lokala Arena-systemet med webbgränssnittet är kärnan i Arena. Det tillhandahåller katalogen, sökfunktionen med mera.

Backend-delen hanterar bibliotekets, arkivets eller museets systemkatalog och är ansluten till det lokala Arena-systemet.

ArenaCentral services tillhandahåller webbtjänster såsom betyg, recensioner och taggar för det lokala Arena-systemet.
Dessa är oftast gemensamma för alla lokala Arena-system i ett land.

Allmänt
Det går inte att göra någon exakt uppskattning av hur mycket du kan förbättra prestandan genom olika åtgärder; det beror i
stor utsträckning på backend, server, det lokala nätverket etc. En åtgärd som är effektiv för ett Arena-system kanske bara gör
en liten skillnad för ett annat. Även prestandan och webbläsarversionen hos den enskilda datorn kan påverka prestandan.

Här är allmän information som gäller Arenas prestanda:

l Omfattningen av de uppgifter som hämtas från backend eller från Arena Central services på sidan har stor inverkan
på Arena prestanda. Även antalet anrop påverkar prestandan, även om datavolymen som skickas eller tas emot är
liten.

l Antalet portletar på en sida spelar inte så stor roll (även om lätta portaler, med t. ex. enbart text, också bidrar till
helheten); det som påverkar prestandan är innehållet i portletarna.

l Det är bättre att sprida innehåll på flera sidor än att lägga det på en sida.

l Antalet sidor har ingen avgörande inverkan på prestandan.

l Det totala antalet dynamiska listor och tungt innehåll i ett Arena-system påverkar inte prestandan för en enskild sida;
bara innehållet på den enskilda sidan har betydelse.

Bilder
l Använd inte högupplösta bilder (300 dpi), utan använd bilder avsedda för bildskärm (72 dpi) som är optimerade för

webbsidor.

l Anpassa bildens storlek (pixlar) efter storleken den ska ha på sidan.

Anmärkning:
Oftast är foton från digitalkameror eller mobiltelefoner för tunga för att använda och måste storleksanpassas. För tunga
bilder gör sidan betydligt långsammare.

I tabellen nedan kan du se rekommenderade filformat för olika typer av bilder.

.jpg .gif .png

Foton x

Vektorbilder x x

Text x x

Logotyper x x

Med genomskinlighet x x

Dynamiska listor
Begränsa antalet listor på samma sida. Skapa ämnessidor om du behöver många listor, t. ex. föreslagna sidor för olika
målgrupper.

Vi rekommenderar högst 100 poster per sida, delat mellan listorna på sidan. Varje lista kan innehålla 21 poster. Om det finns
mer än tio poster i en lista, kan du bläddra till nästa uppsättning poster i listan. Till exempel kan du inkludera fyra listor med 21
poster vardera med bevarad prestanda.
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Överväg betydelsen av att hämta centrala data (betyg, recensioner och taggar) till listorna. Hämta inte data som inte är viktiga
för den specifika listan. Notera att standardkonfigurationen ställer in hämtning av alla centrala data på ”på”.

Överväg betydelsen av att hämta backend-data (tillgänglighet) till listorna. Hämta inte data som inte är viktiga för den specifika
listan. Notera att standardkonfigurationen ställer in hämtning av backend-data på ”på”.

Vid hämtning av centrala och/eller backend-data ska du minska antalet poster per sida i listan.

Det kan vara värt att titta på portletarnas ordningsföljd på en sida. Undvik om möjligt att placera en lista som hämtar data från
backend och/eller Central services högst upp på sidan; resten av sidinnehållet kommer då inte att laddas förrän alla data från
backend och/eller Central services till listan har laddats.

Topplistor – extra titlar
Med konfigurationsinställningen ”Antal extra titlar som ska hämtas” (portleten Topplista) väljer du antalet extra titlar som ska
hämtas från Central services (utöver antalet titlar du listar i topplistan). Du vill antagligen hämta fler titlar än antalet som ska
visas i topplistan, om inte alla titlarna från Central services går att hitta på denna sajt (topplistan ska fyllas med titlar som är
tillgängliga). Ju högre antalet i den här inställningen är, desto långsammare laddar sidan. Om antalet är för litet kan det
emellertid hända att du inte får tillräckligt med poster för att fylla listan. Vi rekommenderar att du börjar med 10, och sedan
ökar eller minskar antalet beroende på bestånd och prestanda.

CSS och JavaScript
De flesta inställningar relaterade till stilen utförs av Axiell under installationen. Vänd dig till Axiell-supporten om du vill anpassa
det grafiska utseendet själv.
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Sökning i Arena
Lånatagare och bibliotekspersonal kan söka i Arena, i katalogen, poster, artiklar och mer.

Mycket specifika sökningar (används av bibliotekspersonal och inte låntagare) utförs ofta med funktionen dynamisk lista.

Se även: Sökning, Utökad sökning, Indexsökning och Designa för optimal prestanda

Sökparametrar för katalogposter
Det går att söka på följande parametrar när det gäller katalogposter. Du kan använda de booleska värdena AND och OR för
att kombinera flera fält. Du kan skriva in prefix med små bokstäver, förutom vid trunkering.

För att söka med prefix anger du prefixet följt av kolon, till exempel:

subject:hästar

eller

title:lycka

eller

author:”lama, dalai” - notera att sökningen author:lama, dalai söker i fri text efter “lama”.

Parameter Kommentar

accessionDate

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

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

accessionDate:[NOW-7DAY TO *]

agencyName Kod för biblioteket, till exempel ASE000001

author Upphovsmannen

branchId
agencyName följt av ID för organisationen och enheten, åtskilt av ett vertikalstreck, till exempel
ASE000001|10718|10720

category
Facklitteratur eller Musik-CD. Appliceras med hjälp av fictionCategory, nonFictionCategory och
music

classificationCode Klassifikationskoden är skiftlägeskänslig.

contentType

Typ av publikation:

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

departmentId
agencyName följt av ID för organisationen, enheten och avdelningen, åtskilt av ett vertikalstreck,
till exempel ASE000001|10718|10720|1217

description Från fältet för beskrivningen av berättelsen

edition Utgåvan
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Parameter Kommentar

id Katalog-ID i bibliotekssystemet

language Använd standard MARC21 språkkod (3 bokstäver), till exempel language:swe för Swedish

languageOriginal
Använd standard MARC21 språkkod (3 bokstäver), till exempel languageOriginal:swe för
Swedish

mediaClass

Medietyp/publikationstyp:

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 (=icke-elektroniskt
spel)
gameboyGame
giantPrint
hardback
hybridBook
internet
largePrint
map
microFilm
microForm
mixedMedia
moonAlphabet
music
newspaper
otherMaterial

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

xboxGame

note Kommentarer

number Till exempel ISBN, ISSN, volymnummer

organisationId
agencyName följt av organisationens ID, åtskilt av ett vertikalstreck, till exempel
ASE000001|10718

other Titelleverantör

publicationYear Kan även användas för omfattning, till exempel publicationYear: [2010 TO 2013]

publisher Utgivarens namn

recordControlNumber Titelnummer

resourceType Sök antingen physical eller electronical

shelfMark
Hyllor är skiftlägeskänsliga. Hyllor inleds vanligtvis med stor bokstav, men det finns undantag som
till exempel uHc.

subject Nyckelord i katalogposterna

tag Nyckelord/taggar

targetAudience Vuxna eller barn. Sök antingen a (adult) eller j (juvenile)

title Titeln
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Parameter Kommentar

titleMain Huvudtitel

titleOriginal Originaltitel, gäller endast för översatta objekt

titleSeries Titel på serie

Sökparametrar för Arena-artiklar
Du kan söka med hjälp av parametrar när det gäller Arena-artiklar.

Exempel
status:Ready visar samtliga godkända artiklar

status:Draft visar samtliga artikelutkast

status:Pending visar alla artiklar som fortfarande inte har godkänts

subject:natur visar alla artiklar med ämnet ”natur” (samma ämnen som i bibliotekssystemet)

content_type:”Nyheter på startsidan” visar alla artiklar av typen ”Nyheter på startsidan” (hämtade från metadatauppsättningen
i artiklarna).

Fuzzy search: Värde
Om sökfrasen inte ger en exakt matchning kan du konfigurera systemet att köra en fuzzy search (du anger vilka fält som ska
ingå i en fuzzy search) och sedan även definiera värdet mellan 0 och 1. Ju närmare 1, desto närmare den exakta sökfrasen
ligger resultaten.

Portletarna som listas nedan är de portletar där fuzzy search ställs in. Anledningen till att du måste ställa in fuzzy search och
värde i samtliga portletar är att när en sökning sker i Sök-portleten, känner varje portlet av detta och använder samma
söksträng för att köra sin egen sökning. Det är därför viktigt att inställningarna av fuzzy search och värde är desamma i
artikelportletarna (de fem första) respektive katalogportletarna (fem sista).

l Artiklar: Artikeldetaljer

l Artiklar: Artikelfasetter

l Artiklar: Frågesökning

l Artiklar: Sökresultatlista

l Artiklar: Visa artikel

l Katalogpost

l Sökfasetter

l Dynamisk lista

l Träfflista

l Nyckelord: moln

Gruppera sökresultat
När poster med samma titel och författare hittas i flera format (medietyper) kan de grupperas automatiskt. Till exempel om en
titel finns i bokformat och som E-bok kan resultaten grupperas och visar då ett av formaten med en Utöka-knapp under.

Sökresultaten kan även grupperas huvudpost-delpost. Till exempel är CD-titeln en huvudpost och alla spår på CD:n är
delposter.

1. För att grupper sökresultaten: Konfigurationsinställningen Sidalternativ: Mervärden: Visa används. I den
rullgardinsmenyn väljer du alternativet Grupperade resultat: Gruppera matchande data.

2. För att välja vad som ska grupperas i ett sökresultat: Konfigurationsinställningen Grupperade resultat:
Grupperingsfält används (för att ställa in definitioner, se ovan).
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3. När du vill gruppera huvud-delposter ställer du in hur du vill gruppera demmed hjälp av konfigurationsinställningen
Huvudpost/delpost: visa(för att ställa in definitioner, se ovan).

Sortera inom en grupp
Följande inställningar används för utseendet inom grupperna:

l Grupperade resultat: Sorteringsfält

l Grupperade resultat: Sorteringsordning inom lista

l Grupperade resultat: Max. antal grupperade titlar

Skapa en filtrerad söksida
Du kan skapa en särskild filtrerad sökmiljö i Arena. Detta är en beskrivning som hjälper dig att skapa en sökmiljö särskilt för
barn. Du kan skapa en egen sökmiljö för olika ändamål.

1. Logga in i Liferay och klicka på Admin/Sidor.

2. Gå till sidan Children.

3. Skapa en barnsida för dina sökresultat och ge den ett tydligt namn, till exempel Sökresultat – Barn.

4. Kopiera den befintliga sidan för sökresultat Search.

5. Dölj sidan genom att kryssa för Dölj.

6. Klicka på Spara..

7. Skapa en barnsida från Sökresultat – Barn.

8. Ge sidan ett tydligt namn, som Katalogpost – Barn.

9. Dölj sidan genom att kryssa för Dölj.

10. Klicka på Spara.

11. Gå till sidan Children.

12. Konfigurera sökportleten genom att lägga till filtret targetAudience:j i Sökfilter för katalogposter.

13. Lägg in URL till Sökresultat – Barn i fältet URL till sökresultatsidan för katalogposter.

14. Gör en textsökning för att se om filtret fungerar som det ska.

15. Konfigurera sökportleten på sidan Sökresultat – Barn och lägg in filtret targetAudience:j i fältet Sökfilter för
katalogposter.

16. Lägg till Sökresultat – Barn i fältet Sökväg till sökresultat för katalogposter i sökportleten.

17. Konfigurera sökresultaten genom att lägga till URL till Katalogpost – Barn i fältet URL till katalogpostsidan.

18. Gör en ny testsökning.

19. Konfigurera katalogpostsidan genom att lägga till filtret targetAudience:j i fältet Sökfilter för katalogposter.

20. Lägg till Sökresultat – Barn i fältet Sökväg till sökresultat för katalogposter.

21. Testa resultaten.

22. Klicka på Spara.

Anmärkning:
Det är viktigt att det tydligt framgår att det är en separat sökmiljö. Se till att det framgår av text och bilder att denna sida
endast söker efter barnböcker i katalogen.

Om du vill ändra sökportletens text endast på just denna sida, kan du logga in i Liferay, högerklicka på sökportleten och
välja Inställningar. Sen lägger du till texten du föredrar i kolumnen längst till höger, under Text upptill för aktuellt språk.

Samtidig sökning i katalog och artiklar
Om du vill kan du använda samtidig sökning i katalog och artiklar i Arena. Det innebär att du vid sidan om din träfflista kan
lägga en dynamisk lista som visar samma sökresultat bland artiklarna. Och vice versa, att du på sidan som visar artiklarnas
träfflista lägger en dynamisk lista som visar samma titlar.
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Anmärkning:
För att detta ska fungera krävs att du förser artiklarna med ämnesord som matchar katalogposternas ämnesord.

1. Välj portleten Artiklar: Frågesökning och lägg till den på sidan /search.

2. I fältet Sökfråga klistrar du in denna text: [#if externalQuery??]${externalQuery}[/#if]

3. Välj Sökning i Sökvillkor. Anpassa övriga inställningar efter behov.

4. Välj portleten Artiklar: Frågesökning och lägg till den på sidan /results.

5. I fältet Sökfråga klistrar du in denna text: [#if subjects?? && (subjects?size > 0)]([#list subjects as
subject]subject:”${subject}”[#if subject_index < (subjects?size -1)] OR [/#if][/#list])[/#if]

6. Välj Katalogpost i Sökvillkor. Anpassa övriga inställningar efter behov.

7. Välj portleten Träfflista och lägg till den på sidan /articles.

8. I fältet Sökfråga klistrar du in denna text: [#if externalQuery??]${externalQuery}[/#if]

9. Välj Sökning i Sökvillkor. Anpassa övriga inställningar efter behov.

10. Välj portleten Träfflista och lägg till den på sidan /detail.

11. I fältet Sökfråga klistrar du in denna text: “${subject}”[#if subject_index < (articleSubjects?size -1)] OR [/#if][/#list])
[/#if]

12. Välj Artikel i fältet sökvillkor. Anpassa övriga inställningar efter behov.

Se även: Artiklar: Frågesökning och Dynamisk lista

Portleten Träfflista ovanför portleten Katalogpost
Du kan lägga till portleten Träfflista ovanför portleten Katalogpost för att göra det möjligt att navigera i sökresultatet från
detaljsidan för katalogposten.

I konfigurationsinställningarna ska du radera alla visningsinställningar förutom Panelknappar: Visa: Bläddring: upptill; det är
den enda knapp som behövs.

Använd exakt samma konfigurations- och grupperingsinställningar när det gäller sortering som du gör i portleten Träfflista där
du först visar resultaten från en sökning (den där du har klickat för att gå till katalogposten).

Anmärkningar
Aktivera inte Gå direkt till katalogposten vid endast en träff.

Klicka på ”Spara länk” eller kopiera URL?
Skillnaden mellan att klicka på Spara länk ovanför rubriken på en detaljsida för en katalogpost och att kopiera URL:en i
webbläsarens adressfält framgår när du har valt en post ur träfflistan och sedan bläddrar igenom listan med hjälp av
navigeringsfältet överst på en detaljsida för en katalogpost.

Till exempel kopierar du post nummer två och fortsätter sedan igenom posterna med hjälp av navigeringsfältet. När du
kommer till post nummer sju bestämmer du dig för att du vill klistra in det som du kopierat (post nummer två), och då sker
följande i de två olika fallen:

Med URL:en sparad genom klickning på Spara länk
Den sparade posten (två) visas. Navigeringsfältet flyttas inte utan står kvar på position nummer sju (i detta exempel), och
fortsatt bläddring startar från nummer sju.

Med URL:en kopierad från webbläsarens adressfält
Den sparade posten (två) visas. Navigeringsfältet flyttas till nummer två och fortsatt bläddring startar från nummer två.

Skapa sök-id:n i Arena för Quria
Detta är ett sätt för Quria-användare att skapa särskilda sök-id:n för användning i Arena.
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1. Logga in i Liferay.

2. Sök efter en titel eller författare.

3. Id:t visas ovanför titeln. Det ska se ut så här: spl://metadata/e6577300-18cd-4938-95dc-
8690d6b50505/Manifestation/e4f83930-c445-4d4f-96f5-a4005b1ea289

4. Kopiera id:t och använd det som ett nytt sökpost-id.

Nu kan du använda detta nya sök-id i Arena där du behöver ett särskilt post-id. Det kan användas för att skapa dynamiska
listor.

167


	Förord
	Sociala interaktioner
	Ta reda på mer om Axiell

	Administration
	Konton
	Logga in på Arena
	Automatiskt skapade Arena-användare
	Logga in manuellt på Arena

	Avtal för låntagare
	Användargränssnitt
	Inställningar

	Användartyper i Arena
	Äldre användartyper

	Behörigheter
	Tilldela behörigheter till roller

	Logga in i Liferay
	Hantering av användare i Liferay
	Lägga till en ny användare i Arena 4.1
	Tilldela en användare en annan roll i Arena 4.1
	Lägga till en ny användare i Arena 4
	Redigera eller avaktivera en användare
	Komma åt Mitt konto

	Hantering av roller i Liferay
	Skapa en ny roll
	Ändra behörigheter för en roll

	Lösenordspolicyer
	Arena Password Policy
	Rekommendationer
	Skapa lösenordspolicyer

	Notifieringar
	Nyhetsservice
	Meddelanden

	Om Arena
	Liferay
	Portletar
	Språkhantering
	Stil
	Arena-arkitektur
	Installationer hos flera enheter
	Cookies som används i Arena
	Webbläsare som stöds
	Statistikverktyg
	GDPR
	Stöd till slutanvändare

	Sidor och portletar
	Arena Nova
	Fokusgenvägar
	Så funkar det-artiklar
	Nyhetsartiklar
	Evenemangsartiklar
	Filialartiklar
	Vanliga frågor-artiklar
	Bildhantering
	Öppettider
	Biblioteksspecifik information

	ArenaGo
	Startsida
	URL till sökresultatsidan för artiklar
	Katalogpostsida
	Inspiration
	Barn
	Vi erbjuder
	Öppet & Kontakt
	Mina sidor
	Fler tips

	Hantera sidor
	Sidbehörigheter
	Konfigurera en sida
	Skapa en sida
	Ställa in grafiskt utseende
	Importera funktionalitet till en sida
	Exportera delar av Arena
	Standard Arena-sidan Mina sidor
	Länka till PressReader
	Ta bort en sida

	Liferay-artiklar
	Skapa en Liferay-artikel
	Lägga till länkar till en Liferay artikel
	Dokument- och mediabiblioteket
	Lägga till bilder till en Liferay-artikel
	Lägg till en Liferay-artikel till en sida
	Hantera Liferay-artiklar

	Hantera Arena-artiklar
	Skapa en Arena-artikel
	Lägga till länkar till en Arena-artikel
	Publicera en Arena artikel
	Redigera en Arena-artikel
	Radera en Arena-artikel
	Visa de senaste Arena-artiklarna
	Bildarkiv – Arena-artiklar
	Puffar
	Skapa en Arena artikelmall
	Dela artiklar med andra bibliotek

	Hantera portletar
	Konfigurera portletar
	Tilldela användarbehörigheter till portletar och sidor
	Arena-sessionsvariabler
	Rankning av relevans
	Prioritera favoritmedietyp/enhet/språk och utgivningsdatum
	Omslagsleverantörens URL

	Portletar i Arena
	Symboler i listan med portletar
	Portletar som krävs för grundläggande funktioner i Arena
	Placering av portletar
	Logga in
	Admin: Om Arena
	Admin: Installationsuppgifter
	Admin: Anmälningar
	Utökad sökning
	Portleten Avtal
	Innehållspresentatör
	Länkstig
	Indexsökning
	Katalogpost
	Avgifter
	Utlån
	Användaruppgifter
	Dynamiska länkar
	Sökfasetter
	Kontakta biblioteket
	Formulär
	IFrame
	Förfrågan om fjärrlån
	Språk
	Lånehistorik
	Mina avgifter
	Mina lån
	Minneslista
	Mina meddelanden
	Mina betyg
	Sökhistorik
	Artiklar: sökhistorik
	Mina reservationer
	Mina recensioner
	Sparade sökningar
	Artiklar: sparade sökningar
	Mina nyckelord
	Navigation
	Betalningshistorik
	Inköpsförslag
	Tipsa
	Dynamisk lista
	RSS-flöde
	Sökning
	Träfflista
	Skaffa lånekort
	Taggar: Lägg till taggar
	Taggar: Taggmoln
	Topplista
	Artikelpresentatör
	Webbformulär
	Dynamisk WS-klient
	Föråldrade portletar och funktionalitet

	Evenemang
	Förutsättningar för evenemang
	Skapa ett evenemang
	Evenemang som skapats i backend-systemet
	Hantera evenemang
	Portleten Evenemang
	Interagera med evenemang

	Boktips
	Konfigurera Boktips
	Lägga till en post i Boktips
	Skapa kategorier för Boktips
	Konfigurera portleten Kategorimeny

	Bildarkivet
	Förutsättningar
	Utvald sökning i Bildarkivet

	Tillgängligt innehåll
	Tillgänglighet i Arena
	Rubrikstruktur
	Nya artiklar
	Bilder
	Kopiera och klistra in text med formatering
	Användbara länkar
	Arena tillgänglighetsredogörelse

	Medietypikoner
	Designa för optimal prestanda
	Allmänt
	Bilder
	Dynamiska listor
	Topplistor – extra titlar
	CSS och JavaScript

	Sökning i Arena
	Sökparametrar för katalogposter
	Sökparametrar för Arena-artiklar
	Fuzzy search: Värde
	Gruppera sökresultat
	Skapa en filtrerad söksida
	Samtidig sökning i katalog och artiklar
	Portleten Träfflista ovanför portleten Katalogpost
	Klicka på ”Spara länk” eller kopiera URL?
	Skapa sök-id:n i Arena för Quria


