Formidling
Lage og administrere bokhyller

Bokhyller

Før du går i gang
Hvem kan opprette hyller?

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.

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»).

Bokhyller er en type formidling lånerne kjenner godt fra andre digitale medietjenester, som nettbokbutikker 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.

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.

BookBites
BookBites er
lånernes lesesapp.
Appen kan lastes
ned i App Store og
Google play.

Slik oppretter du bokhyller
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.

Opprett en hylle

Legg til titler

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

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

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 søkeordene dine ved å klikke på forfatternavnet, 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.

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 fantastisk 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.

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.

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.						

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 BookBites-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.

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

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.

Hva ser du i oversikten «Dine hyller»?
Slett hylle:
Herfra kan du
slette hylla.

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

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

Skjul hylle:
Du kan
skjule hyller
som er
nedarvede.

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.

