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Hvem kan invitere nye brukere? 
Når Biblioteksentralen (BS) oppretter en kunde i BS e-bok, oppretter BS samtidig en hovedadministrator 
hos kunden.

Hovedadministratoren kan deretter invitere den eller dem hun vil i sin organisasjon og underliggende 
organisasjoner (for eksempel ansatte i folkebibliotekene) til å bli bruker i BS e-bok. 

Logg inn i BS e-bok 
For å invitere nye brukere fra din organisasjon, logger du inn på www.bsebok.no og velger fanen «Admin»

Inviter brukere 
Du kan invitere brukere på fylkes- eller  
kommunenivå.* 

Finn nivået brukeren skal opprettes under (fylke 
eller kommune). 

Velg redigeringsikonet (blyanten). 

Velg «Legg til person».

* Hvilken organisasjon er riktig?
 
Hvilken organisasjon den nye brukeren skal opprettes under – fylke eller kommune – er 
avhengig av hva den nye brukeren skal, og for hvem.
Inviterer du brukeren inn på fylkesnivå, vil han eller hun kunne gjøre handlinger på vegne av 
fylket, for eksempel opprette bokhyller på dette nivået  eller se statistikk for alle kommuner i 
fylket. 

Inviterer du brukeren inn på kommunenivå (til en bestemt kommune), vil han eller hun kunne 
gjøre handlinger på vegne av denne kommunen, for eksempel opprette og redigere bokhyller 
eller se statistikk for denne kommuen.

Inviter brukere til BS e-bok,  
og fordel roller
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Legg til bruker (person)
Skriv inn navn og e-post til brukeren. 

Hvis brukeren skal kunne foreta kjøp i BS e-bok 
på vegne av organisasjonen din, må du legge til  
kontakt-ID og kundenummer. Uten disse  
opplysningene vil ikke brukeren kunne foreta 
kjøp, selv om han eller hun får det tildelt som 
rolle (se avsnitt om roller på neste side). Kontakt-
ID-en er individuell og må fås fra kundesenteret til 
BS til nye brukere. 

Trykk «Lagre» når du er ferdig. Da sendes en 
invitasjon per e-post til brukeren. Brukeren må 
bekrefte e-posten for å bli bruker. 

OBS! Hvis brukeren du inviterer, tidligere har brukt samme e-postadresse til å opprette seg 
som bruker i BookBites vil ikke brukeren motta en e-post som han eller hun må bekrefte.  
E-postadressen vil da allerede være bekreftet.

Brukeren vil i slike tilfeller automatisk havne under aktive brukere uten å foreta seg noe når du 
har lagret brukeren, og du kan tildele roller (se under). I slike tilfeller skal e-postadressen og 
passord som brukes for å logge inn i BookBites, også brukes for å logge inn i BS e-bok. Det 
kan lurt å sende en egen e-post, slik at personen nå er klar over at hun eller han er opprettet 
som bruker i BS e-bok.

Sende e-posten på nytt
Du kan sende invitasjonen på nytt til brukere du 
allerede har invitert, under fanten «Brukere».

Husk å sjekke at du står på den organisasjonen 
som brukeren er invitert til/opprettet under. Du vil 
ellers ikke finne dem på listen.
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Tildel roller
Når brukeren har bekreftet tilgang til BS e-bok via invitasjons-e-posten, blir brukeren «aktiv» under 
den organisasjon han eller hun har blitt opprettet under. Når en bruker er aktiv (brukeren har bekreftet 
invitasjonen), kan du fordele roller/rettigheter.

Du fordeler roller ved å gå inn på «Admin» og deretter velge «Brukere».

Klikk på redigeringsikonet (blyanten) på den brukeren under «Aktive brukere» du ønsker å tildele roller.
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Velg roller
Velg den eller de roller som brukeren trenger. 
Du kan trykke på pilen ved siden av rollen for å 
lese mer om rollen og hva den inneholder av   
rettigheter.

Det er mulig å gi brukeren flere roller og dermed 
kombinere dem. Gi brukeren kun de roller og  
rettigheter han eller hun skal ha og har bruk for.

Trykk på krysset helt øverst til høyre når du er 
ferdig. Valgene dine lagres automatisk.

Hva betyr de ulike  
rollene?
 
Hovedadministrator

Denne rollen gir rettigheter til å håndtere øvrige 
brukeres roller i bsebok.no. Denne rollen kan 
derfor se og redigere andre brukeres roller.

Basisbruker
Denne rollen gir basisrettigheter i bsebok.no. 
Hvis brukeren kun har denne rollen, vil hun 
eller han ha begrenset adgang. Brukeren på 
dette nivået kan ikke kjøpe bøker eller redigere 
andres roller. Det vil være en «leserolle».

(BS e-bok) Brukeradministrator
Denne rollen gir i tillegg til basisrettigheter en 
rett til å invitere nye brukere på vegne av  
organisasjonen. Dessuten kan du på dette  
rollenivået se alle brukere i organisasjonen 
og brukerens eventuelle kundelegitimasjon/
AX-identifikasjon (se også innkjøper).

Formidlings-administrator
Denne rollen gir utvidede rettigheter til å se, 
opprette, redigere og fjerne bokhyller i   
BookBites Bibliotek-appen under fanen   
Formidling. Denne rollen krever at  

biblioteket bruker BookBites Bibliotek som 
utlåns- og leseapp av e-bøker og e-lydbøker, 
og er ikke aktuell for kunder som kun  
bruker bsebok.no til innkjøp. 

Basisinnkjøper (kun lisenser)
Denne rollen gir rettigheter til å foreta kjøp av 
lisenser på vegne av organisasjonen. Krever 
kundelegitimasjon/AX-identifikasjon, det vil si 
kundenummer samt kontakt-ID som tildeles 
av Biblioteksentralen.

Innkjøper (lisenser og klikkbudsjett)
Denne rollen gir utvidete rettigheter i forhold 
til basisinnkjøper. Som innkjøper kan du både 
kjøpe pakkelisenser og håndtere klikkbud-
sjettet på vegne av organisasjonen. Krever  
kundelegitimasjon/AX-identifikasjon, det vil si 
kundenummer samt kontakt-ID som tildeles 
av Biblioteksentralen. Husk at kontakt-ID-en 
er individuell og knyttet til den enkelte  
brukeren.
 
Statistikk-administrator/Tilgang til 
statistikk
Denne rollen gir rettigheter til å se statistikk. 
Hvis brukeren ikke er tildelt denne rollen, vil 
brukeren ikke ha adgang til å se statistikken.
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Sjekkliste
– for å legge inn brukere i BS e-bok

Har du vært gjennom alt?
• Gå inn i BS e-bok via www.bsebok.no 

• Velg den organisasjonen som brukeren skal inviteres til. 

• Inviter brukeren. 

• Fyll inn navn og e-post. 

• Fyll inn AX-identifikasjon (kontakt-id og kundenummer) hvis brukeren skal kunne kjøpe på vegne av 
organisasjonen. 

• Forsikre deg om at brukeren har bekreftet invitasjonen til å bli bruker i BS e-bok. 

• Tildel brukeren roller/rettigheter.
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Redigere innstillinger for utlån
Du kan sette følgende innstillinger for utlån på henholdsvis e-bøker og e-lydbøker:

• Maks lånetid
• Maks. antall samtidige lån per bruker
• Maks. antall lån per bruker per måned



Nå kan bibliotek handle e-bøker og 
e-lydbøker av Biblioteksentralen



Nå kan bibliotek handle e-bøker og 
e-lydbøker av Biblioteksentralen

Innkjøp i BS e-bok
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Innkjøp i BS e-bok 
Under Innkjøp i BS e-bok kan du enkelt kjøpe nye e-bøker og e-lydbøker (pakkelisenser) og i tillegg legge 
inn et budsjett for bøkene som er tilgjengelige som klikklisens. 

Du finner disse fem fanene under Innkjøp: «Boklister», «Alle titler», «Innkjøpslister», «Klikkbudsjett» og 
«Mine ordre». I denne guiden får du en oversikt over hva du kan gjøre under de ulike fanene.

Pakkelisenser 
E-bøker
En pakkelisens gjelder for bøker som er nyere 
enn to år. Én lisens av boka inneholder tilgang 
til ti lån. Et lån er først foretatt når det er lest ti 
prosent eller mer av boka.

E-lydbøker
En pakkelisens inneholder tilgang til seks lån. 
Et lån er foretatt i det brukeren begynner å 
lytte til lydboka.
NB: her finnes det unntak. Noen forlag har 
ti lån per lisens. Andre legger ut e-lydbøker  
som klikklisenser.

Lisenstyper 

Kom i gang 
Uansett om biblioteket bruker BookBites-appen 
eller en annen utlånsløsning for digitale bøker, så 
kan biblioteket handle bøker i BS e-bok.

Du logger inn i bsebok.no og velger Innkjøp. 

Viktig: For å handle e-bøker og e-lydbøker i 
bsebok.no, må du ha en kontakt-id og et  
kundenummer fra Biblioteksentralen. Ta kontakt 
med kundeservice@bibsent.no. 

 

Klikklisenser
En klikklisens gjelder hovedsaklig for bøker 
som er eldre enn to år. Når en låner har lest 
ti prosent eller mer av boka, må biblioteket 
betale for lånet. Biblioteket betaler med andre 
ord per lån eller per klikk (derav navnet).  
Biblioteket legger inn budsjett for klikklisenser 
under klikkbudsjett. 
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Boklister
Under fanen «Boklister» kan du se bøker som nylig er lagt til i bsebok.no og aktuelle 
BS-lister. De aktuelle BS-listene er utarbeidet av Biblioteksentralen og inneholder kuraterte oversikter over 
nye og aktuelle bøker. 

Under fanen «Boklister» kan du også søke etter bestemte titler (e-bøker og e-lydbøker) ved å bruke  
søkefeltet øverst på siden. Du blir da automatisk sendt til fanen «Alle titler». 
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Nylig lagt til 
Under «Nylig lagt til» vises bøker som nylig er blitt tilgjengelige for kjøp. Disse bøkene er ikke 
plukket ut redaksjonelt.

Les om boka
Ved å trykke på bokomslaget finner du utfyllende 
informasjon om boka fra Biblioteksentralen og fra 
forlagene. Mange av opplysningene, f.eks. emne 
og sjanger, vil være klikkbare og kan lede deg til 
forslag innenfor samme kategori. Under statistikk 
kan du se om vi har tall på lese- og låneadferd 
knyttet til denne boka. (F.eks. alder og kjønn.)

Legg i handlekurv
Når du trykker på handlekurv-ikonet under den 
enkelte boktittel, legger du én pakkelisens av 
boka i handlekurven.



17BS e-bok  |  Guide  |  2020

Kjøp
I handlekurven kan du justere antallet eller fjerne 
bøker før du gjennomfører et kjøp. I handlekurven 
har du god oversikt over din samlede bestilling 
og hva den vil koste. Du gjennomfører et kjøp ved 
å klikke på knappen «Kjøp nå». 

Kun brukere med innkjøpsrettigheter til å foreta 
kjøp på vegne av biblioteket, kan gjennomføre et 
kjøp. 

Bøkene er tilgjengelige for utlånsløsningene 
øyeblikkelig etter kjøp. Det er opp til de enkelte 
utlånsløsningene hvor ofte de oppdaterer og 
henter data fra BS e-bok.

Hvis ditt bibliotek bruker BookBites, skal boka 
være tilgjengelig i appen innen en time etter at 
den ble kjøpt.
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Aktuelle BS-lister 
De aktuelle BS-listene er utarbeidet av Biblioteksentralen og  
inneholder forslag til nye og aktuelle bøker innenfor gitte 
målgrupper eller tema. Bibliotek kan kjøpe hele listen eller plukke 
ut enkelttitler. 

Kjøp alle bøker i listen  
Velg en liste ved å trykke på knappen «Se liste». 
Deretter legger du hele listen med alle titler i  
handlekurven ved å trykke på knappen «Legg i 
handlekurv» øverst på siden. 

Kjøp enkelttitler
Hvis du ikke ønsker å kjøpe alle bøkene som 
er med i en liste, kan du enten fjerne titler ved 
hjelp av søppelkasse-ikonet før du legger den 
resterende listen i handlekurven, eller du kan 
velge å «plukke» enkelttitler fra listen ved å 
trykke på handlekurv-ikonet til den tittelen eller 
de titlene du ønsker å kjøpe. 
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Hva vises i boklistene?
Når du søker etter bøker eller trykker deg inn på en av BS-listene, 
får du opp en bokliste. På illustrasjonen under kan du se hva de  
ulike opplysningene i listene betyr.

Lisenstype:
Se hvilken lisens-
type boka har 
(kulturfond eller 
pakkelisens), og 
hvor mange lisenser 
biblioteket har i sin 
samling allerede.

Materialtype: 
Se om tittelen  
er en e-bok 
eller lydbok.

Reservasjoner: 
Se hvor mange reserva-
sjoner som ligger på boka. 
(Gjelder kun   
«BookBites-bibliotek».)

Legg i handlekurv:
Det er bare mulig å 
legge boka i handle-
kurv hvis den fins som 
pakkelisens.

Utlån:
Hvis konsortiet/
biblioteket har 
lisenen i samlingen 
sin, kan de sjekke 
her om den er 
utlånt eller ei.

Mer om boka:
Trykk på omslaget 
for å lese om boka.

Går over til klikk:
Dato for når boka går over fra 
pakkelisens til klikklisens. Hvis 
boka skal være tilgjengelig for 
låneren etter denne datoen, må 
biblioteket ha et klikkbudsjett. 
Lån som ikke er brukt av  
pakkelisensen, overføres  
automatisk til klikk.

Klipp brukt:
se hvor mange klipp 
som er brukt i en 
pakkelisens, og hvor 
mange som gjenstår.

Klipp i pakken: 
se hvor mange 
klipp den enkelte 
pakken inneholder. 

Samtidige lån: 
se hvor mange 
klipp som kan 
lånes ut samtidig 
fra en pakke.
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Alle titler  
 
Søk etter alle tilgjengelige titler i BS e-bok ved å bruke søkefeltet 
under «Alle titler». Du kan søke på forfatter, tittel, emne, sjanger, 
forlag, ISBN eller serie.

Velg søkekriterier

Vis kun bøker biblioteket 
har: 
Du kan velge å avgrense søkeresultatet til kun å 
se pakkelisenser (titler) som biblioteket har i 
samlingen sin. Da slår du på «Vis kun bibliotekets 
bøker». Denne muligheten er spesielt nyttig hvis 
du vurderer å kjøpe flere pakkelisenser av titler 
biblioteket allerede har kjøpt inn, eller ønsker å 
sjekke hvilke titler biblioteket har, f.eks. en gitt 
sjanger eller emne, i forbindelse med formidling.

Vis klikklisenser:
Som standard søker du i alle titler som er  
tilgjengelige som pakkelisenser og som klikk.  
Klikklisensene kan ikke legges i handlekurv. Det 
kan likevel være nyttig å få en oversikt over bøker 
som ligger i klikkmodellen (via klikkbudsjettet). 
Hvis du IKKE ønsker å se klikklisensene, slår du på 
«vis ikke klikkbøker»

Bruk filter for å presisere 
søket
Når du søker etter bøker, har du mulighet til å 
bruke ulike filter for å snevre inn søkeresultatet.

Du kan filtrere på materialtype (e-bok og e-lyd-
bok), språk (inkludert målformene bokmål og 
nynorsk) og/eller alder. Snart blir det også mulig å 
filtrere på kulturfond og sjanger.

Sorter listen 
Du kan sortere rekkefølgen av bøkene på listen 
ved å bruke tre sorteringsmuligheter: tittel, 
utgivelsesdato og pris. Snart vil det også være 
mulig å sortere på reservasjoner.
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Innkjøpslister

Her kan alle brukere legge til sine innkjøpsforslag, uavhengig av 
om de har innkjøpsrettigheter eller ikke.

Ny liste
Du starter med å opprette en ny liste 
og gi den et navn.

Legg til bøker
Nå kan du begynne å legge til bøker 
i listen. Dette gjør du fra trefflisten i 
søket under fanen Alle titler, eller fra 
BS-listene. Du legger til boka ved å 
trykke på plusstegnet (+)
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Endre listen
Inne i listen kan du se totalsummen for 
listen, endre antallet lisenspakker eller 
slette enkelttitler.

Flytt til handlekurv
Når listen er klar, flyttes den enkelt 
over i handlekurven. For å legge inn-
kjøpslistene over i handlekurven og 
bestille dem, må brukeren ha inn-
kjøpsrettigheter.

Slett liste
Du kan slette en innkjøpsliste ved å 
klikke på søppelbøtteikonet.



23BS e-bok  |  Guide  |  2020

Klikkbudsjett
Med klikkbudsjettet kan biblioteket gi lånerne sine tilgang til  
tusenvis av titler.

Hva er et klikkbudsjett?
Biblioteket må legge inn et klikkbudsjett hvis 
bibliotekets brukere skal kunne finne, låne og lese 
bøker som er eldre enn to år. (Det fins unntak)

Biblioteket bruker med andre ord klikkbudsjettet 
til å håndtere alle bøker som er eldre enn to år og 
som derfor ikke kan kjøpes som pakkelisens.

Hvem legger inn  
budsjettet? 
Et klikkbudsjett kan legges inn på fylkesnivå 
(konsortier) eller kommunenivå (enkeltbibliotek), 
dersom kommunen har et eget budsjett til 
e-medier utenom konsortiet. Det vil være to 
atskilte budsjett. 

Du kan løpende gjøre endringer i det avsatte 
budsjettet. 

Avregning (faktura) akkumuleres per måned og 
biblioteket finner en oversikt over kjøpte 
klikklisenser under fanen «Mine ordre».
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Mitt klikkbudsjett
Du kan løpende holde øye med forbruket. Du må ha 
innkjøpsrettigheter for å legge inn eller endre klikkbudsjettet.

Legg inn innbyggertall 
Første gang du bruker klikkbudsjett, må du legge 
inn innbyggertall for din organisasjon

Legg inn budsjett
Du kan legge inn budsjett på målgruppene 
voksne og barn. 

Du kan løpende holde øye med budsjettet og få 
oversikt over hvilke beløp som er brukt og hva 
som står igjen.

I budsjettet vil det være et reservert beløp til 
utlånte klikklisenser som ennå ikke har passert ti 
prosent av boka. (Låneren har lånt boka, men lest 
mindre enn ti prosent.) Biblioteksentralen fakturer 
først når klikket er et reelt lån (låneren har lest 
mer enn 10 prosent av boka).

Endre budsjettet
Du kan når som helst endre budsjettet.

Legg til eller trekk tilbake beløp og budsjettet  
justeres med det samme.

Husk å lagre endringer. 
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Legg inn makspris
Utover å legge inn et beløp, kan du også legge 
inn makspris per lån (klikk).

Prisen får konsekvenser for hvilke bøker 
brukerne kan låne. Forsøk deg fram og avles på 
grafen hvilken konsekvens justeringen av maks-
prisen får for antall tilgjengelige bøker. 

Husk: Trykk «Lagre» øverst på siden til venstre når 
du har lagt inn Totalt budsjett og Makspris per lån. 

Hvor lenge holder  
budsjettet? 
Når du har lagt inn innbyggertall, budsjett og 
makspris, kan du se et estimat over hvor mange 
dager budsjettet ditt rekker.

Estimatet bygger pr dato på erfaringer fra 
Danmark og 10-12 millioner utlån i e-reolen. Når 
biblioteket etter hvert har brukt BS e-bok en 
stund, baserer estimatet seg på faktiske lån i det 
aktuelle konsortiet.

NB! Det er mange forbehold som skal tas med 
i denne beregningen, så husk – antall dager er 
bare et estimat til hjelp for planlegging.
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Mine ordre 
Under fanen «Mine ordre» får du oversikt over kjøpene dine i    
BS e-bok.

Hvis du har spørsmål til ordrene, tar du kontakt med 
Biblioteksentralens kundesenter på telefon 22 08 39 00 eller 
kundeservice@bibsent.no.

Oversikt over pakkelisenser
Under fanen «Lisenser» har biblioteket oversikt 
over de bøker biblioteket har kjøpt pakkelisens til. 
Du kan trykke på den enkelte ordre og se hvilke 
bøker ordren inneholder. 

Nederst på siden har biblioteket alltid full oversikt 
over det samlede beløp brukt på pakkelisenser 
for inneværende år.

 
Oversikt over klikkbudsjett
Under fanen «Klikkbudsjett» finner du de  
månedlige fakturaene for klikkbudsjett. Ved å 
trykke på den enkelte ordren kan du se hvilke 
bøker som er blitt lånt som klikk den gjeldende 
måneden.
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Lage og administrere bokhyller

Formidling
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Bokhyller

Bibliotekenes formidling i BookBites

På forsiden/startsiden av BookBites får du umiddelbart opp en rekke bokforslag ordnet i hyller, for  
eksempel etter sjanger eller tema. Det er bibliotekene som oppretter og redigerer bokhyllene. Dette skjer i 
innkjøps- og administrasjonsverktøyet BS e-bok.

Bokhyller er en type formidling lånerne kjenner godt fra andre digitale medietjenester, som nettbok- 
butikker og strømmetjenester som Netflix og HBO. Bibliotekene kan gjennom hyllene hjelpe lånerne, og 
da særlig de som ikke har store forhåndskunnskaper om litteratur og bøker, til å finne en bok de har lyst til 
å lese. 

Biblioteket får på denne måten også mulighet til å sette fokus på bøker de ønsker å framheve i samlingen 
sin. Hele samlingen vil selvsagt alltid være tilgjengelig for lånerne gjennom søket (se søkeikon øverst til 
høyre i BookBites-appen).

bsebok.no
BS e-bok er  
bibliotekenes digitale verktøy 
for innkjøp, formidling, statistikk 
og administrasjon av e-bøker 
og e-lydbøker. 

BookBites
BookBites er 
lånernes lesesapp.  
Appen kan lastes 
ned i App Store og 
Google play.
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Før du går i gang 

Hvem kan se hyllene i  
appen?
Hyller som opprettes på fylkesnivå, vil som  
standard være synlige i appen for alle   
BookBites-brukere i fylket – men det enkelte  
folkebibliotek kan velge å skjule den for sine 
lånere. Se delen «Slik administrerer du bokhyller» 
for hvordan du kan administrere hyller som arves 
fra fylkeskonsortiet.

En hylle som er opprettet på kommunenivå, vil 
kun være synlig i appen for sluttbrukere som har 
lånekort ved dette biblioteket/i denne   
kommunen.

 

Hvem kan opprette hyller?
Det er mulig å opprette bokhyller på konsortium (fylkes)- og kommunenivå. Din bruker må ha rettigheter til 
å lage hyller for at du skal kunne gjøre det (du må være tildelt rollen som «formidlingsadministrator»).
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Slik oppretter du bokhyller

Opprett en hylle
Trykk på «Ny hylle» rett under overskriften «Dine 
hyller» for å opprette en ny bokhylle. 

Når du oppretter en ny hylle, skal du starte med å:
• skrive tittelen på den nye hylla,
• velge hvem hylla skal være synlig for i 

BookBites-appen: barn, voksne eller alle,
• sette dato for når hylla skal vises, enten som 

et tidsintervall eller som «vis alltid».

En hylle kan først opprettes og lagres når den 
både har en hylletittel og det er lagt til minst én 
boktittel på hylla. Hylla vises da kun for den valgte 
målgruppen i BookBites.

Velg fanen «Formidling» i BS e-bok

Her ser du en oversikt over «Dine hyller» (hyller som ditt bibliotek har tilgjengelig), og kan enkelt opprette 
nye hyller. Den nyeste hylla som er opprettet, vil som standard ligge øverst.

OBS! Har du rettigheter til å lage hyller for flere bibliotek? Du kan for eksempel ha rettighet til å lage hyller 
både for fylket og for kommunen/biblioteket du jobber på. Da må du først velge hvilken organisasjon du 
skal lage en ny bokhylle for. Øverst til høyre ser du hvilken organisasjon du står på. Skal du lage for en 
annen organisasjon, velg «Velg en annen organisasjon» og velg fylke eller rett kommune.

Legg til titler
Titler legges til ved å foreta søkinger i søkefeltet 
«Søk og legg til». Søk eksempelvis på forfatter, 
sjanger, tittel, emneord eller ISBN.

Velg søkeordene dine ved å klikke på forfatter-
navnet, sjangeren, tittelen eller emneordet, eller 
bruk piltasten og trykk enter.

Du kan legge til så mange søkeord du ønsker. 
Hver gang du legger til et søkeord, gjør det søket 
bredere.

Du fjerner søkeordet fra søkefeltet ved å trykke 
på krysset til høyre for søkeordet.
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Hva legges i hylla?
Når du velger et søkeord, legges det til titler til 
hylla etter to prinsipper:

Statiske hyller:
Søker og velger du en bestemt boktittel, ISBN 
eller fritekst, legger du enkelttitler i hylla. Slik kan 
biblioteket lage bokhyller med bestemte 
anbefalinger.

Dynamiske hyller:
Søker og velger du eksempelvis forfatter, sjanger 
eller emne, blir alle titler i samlingen som er 
katalogisert med denne forfatteren, sjangeren 
eller emnet lagt til hylla. Når biblioteket kjøper inn 
nye titler som er katalogisert med samme 
forfatter, sjanger eller emneord, vil disse titlene 
automatisk legge seg i hylla. Slik kan biblioteket 
lage hyller som automatisk oppdateres med nye 
titler.

Avgrens hylla
Er det titler som legger seg i hylla som du ikke vil skal være der? Ta i bruk filteret via filterikonet – da får du 
muligheten til å avgrense eller snevre inn søket. Du kan:

Snevre inn til eksempelvis forfatter, sjanger eller emne i «søket må inneholde ÉN av disse».  
Eksempel: Du har opprettet hylla «Fantastisk fortid» og valgt sjanger «historisk» som søkeord i søket. Da 
får du opp alle bøker med denne sjangeren. Du ønsker imidlertid at de historiske bøkene skal ha et fantas-
tisk element, også. Da avgrenser du ved å velge sjanger «fantastisk» i «søket må inneholde ÉN av disse». 
Nå står du igjen med historiske bøker som også er fantastiske. 

• Velge materialtype: Standard er alle, du kan velge å avgrense til bare e-bøker eller bare lydbøker. 

• Velge aldersgruppe: Standard er alle. Du kan avgrense til en eller flere aldersgrupper: 0–3, 4–6, 7–9, 
10–13, 14–16 og voksen.
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Skjule bøker fra hylla
Du kan skjule enkeltbøker fra hylla ved å klikke på 
Skjul.

Lagre hylla
Når du oppretter en hylle, må du alltid huske å 
lagre den. Lagre også gjerne underveis.

Når du trykker «Lagre», så lagrer du den som et 
utkast som foreløpig ikke er synlig for leserne i 
BookBites-appen.

Publiser hylla
Du må publisere hylla før den blir synlig i Book-
Bites-appen. Velg «Publiser» og hylla publiseres 
umiddelbart. Hvis du har valgt at hylla først skal 
vises for en periode fram i tid, vises hylla først fra 
denne periodens startsdato. Hylla forsvinner  
automatisk etter siste dato du har satt i  
tidsintervallet når du bruker tidsintervall.

Det er alltid mulig å skjule en hylle igjen, for å  
publisere den senere. Velg «Skjul» for å skjule 
hylla fra visning i BookBites-appen etter at den er 
publisert.
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Endre rekkefølge på   
hyllene
Du kan endre rekkefølgen ved å «huke» tak i en 
hylle og dra den enten opp eller ned. Du kan 
flytte én hylle av gangen. 

Når du har gjort endringer i rekkefølgen av hyller, 
må du huske å lagre. Lagre-knappen ligger over 
øverste hylle. Endringene går «live» umiddelbart, 
slik at den nye rekkefølgen er den som vises i 
appen.      
 

Rediger innholdet eller 
slett hylla
Det er alltid mulig å redigere innholdet eller  
innstillingene i en bestemt hylle som er opprettet 
på ditt organisasjonsnivå. 

Velg redigeringsikonet (blyanten) for å åpne og  
redigere en hylle. Du kan endre alt fra tittel på 
hylla, målgruppe, visningsdatoer og innhold 
(hvilke titler hylla inneholder). 

Hvis du gjør endringer, må du huske å lagre før 
du går ut av hylla. Lagre-knappen finner du under 
hyllas tittel.

Du kan også velge å slette hyller som er  
opprettet på ditt organisasjonsnivå. Gå inn på 
oversikten og til den hylla du vil slette, velg  
deretter slette-ikonet (søppelkassen).

Håndter nedarvede hyller
Som bruker knyttet til en kommune, vil du også 
se hyller opprettet av konsortiet/fylket som  
kommunen hører inn under. Disse hyllene er 
lyseblå i oversikten «Dine hyller». Disse hyllene 

Slik administrer du bokhyller
Når du har opprettet flere bokhyller, kan du arrangere dem slik du 
ønsker at de skal vises i BookBites-appen. Rekkefølgen av  
hyllene i oversikten «Dine hyller» i BS e-bok speiler visningen i  
appen, men husk at kun hyller som er publisert, er synlig for 
brukerne dine. 

vil du ikke kunne redigere eller slette, men du kan 
skjule dem.

Du vil fortsatt se de skjulte hyllene i oversikten 
«Dine hyller», men de vil ikke være synlig for 
lånerne dine i BookBites. Du kan velge å gjøre 
hyllene synlige igjen.
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Hva ser du i oversikten «Dine hyller»?

Hylletype:
Hyller du har 
laget på ditt 
bibliotek er  
mørkeblå.  
Nedarvede 
hyller er lyseblå.

Status:
En hylles status 
kan være  
«publisert», 
«kladd» og 
«skjult».

Målgruppe:
Se hvem som 
kan se hylla i 
appen  
BookBites.

Nedarvede 
hyller:
Se hvor du har 
arvet hylla fra.

Antall titler:
Antall titler 
på gjeldende 
hylle.

Skjul hylle:
Du kan 
skjule hyller 
som er 
nedarvede.

Slett hylle:
Herfra kan du 
slette hylla.
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Spørsmål?

Ta kontakt med 
Biblioteksentralens kundesenter

Telefon: +47 22 08 39 00

E-post: kundeservice@bibsent.no


