Redirigering av lenker til BIBSYS Ask til
Oria
BIBSYS Ask (Ask) fases ut i november og vi vil legge til rette for en redirigering av alle lenker som går
til Ask til Oria. Vi vil i størst mulig grad prøve å identifisere hensikten med lenken og konvertere dette
til et så presist søk i Oria som mulig. Vi anbefaler allikevel at flest mulig av lenkene blir endret
permanent. Se eget kapittel om dette.
Det er 4 hovedtyper Ask-lenker:





Forhåndsdefinerte søk
Visning av et bestemt objekt
Lenke til søkeskjermen (enkelt, avansert og spesialsøk)
Lenke til bestillingsskjerm (med eller uten et objekt)

Alle lenker vil bli redirigert basert på IP-adresse. Det vil si at hvis man befinner seg på en ip-adresse
som tilhører en bestemt institusjon så vil man bli redirigert til Oria-instansen til denne institusjonen.
For lenker som peker mot et bestemt objekt vil vi redirigere til fanen «Alle bibliotek» for å sikre at
brukeren får treff. Det er foreløpig ikke bestemt om forhåndsdefinerte søk skal gå til fanen «Mitt
bibliotek» eller «Alle bibliotek».

Forhåndsdefinerte søk
Det er tre typer søkelenker. De som er basert på query (q), de som bruker term= og de som er basert
på cql
q=

term=

cql

Eksempel
http://ask.bibsys.no/ask/action/
result?cmd=&kilde=biblio&q=he
lge+ingstad
http://ask.bibsys.no/ask/action/
result?cmd=&kilde=biblio&fid=f
orfatter&term=helge+ingstad&
op=and&fid=tittel&term=pelsje
gerliv&bibliografi=&arstall=&sor
tering=sortdate&treffPrSide=10
Eks 1)
http://ask.bibsys.no/ask/action/
result?cmd=&kilde=biblio&cql=(
bs.forfatter = "ingstad")
Eks 2)
http://ask.bibsys.no/ask/action/
result?cmd=&kilde=biblio&cql=(
bs.forfatter = "ingstad") AND
(bs.tittel = "pelsjegerliv")

Behandling
Henter ut verdien i q= og
setter det som et generelt søk

Resultat
Et generelt søk på:
helge ingstad

Henter ut alle verdiene fra alle
forekomster av term= og
setter dette som et generelt
søk

Et generelt søk på:
helge ingstad
pelsjegerliv

Prøver å identifisere
søkeindeksen som er brukt, og
lage en lenke som søker i
denne søkeindeksen. Se
støttede indekser under. Hvis
det er flere verdier settes de
sammen separert med
mellomrom og redirigeres
uten at det er angitt
søkeindeks.

Eks 1) Et søk på
ingstad i
forfatterindeksen
Eks 2) Et generelt
søk på: ingstad
pelsjegerliv

Støttede indekser:
bs.forfatter  søk på forfatter
bs.tittel  Søk på tittel
bs.emne  Søk på emne
isbn / bs.isbn  Søk på ISBN
issn / bs.issn  Søk på ISSN
autid / bs.autid  Søk på
autoritetsid

Visning av et bestemt objekt
Lenker som peker på et bestemt objekt redirigeres til et søk på objekt’id i Oria i fanen «Alle
bibliotek».
Eksempel: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=011363487&kid=biblio

Lenke til søkeskjermen
Disse lenkene peker mot et tomt søkegrensesnitt og henholdsvis enkelt søk, avansert søk og
spesialsøk. Vi redirigerer disse til enkelt søk i instansen basert på IP, dsv at vi ikke skiller på enkelt og
avansert søk.
Eksempel:
http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch?
http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch?
http://ask.bibsys.no/ask/action/advsearch?

Gir samme resultat som om man gikk til http://oria.no

Lenke til bestillingsskjerm
Det er to typer lenker til bestillingsskjermen; de som inkluderer referanse til et bestemt dokument og
de som peker mot en tom bestillingsskjerm.
Hvis de inneholder en referanse til et bestemt objekt (pid=) behandles de på samme måte som lenker
som peker mot et bestemt objekt.
Eksempel: http://ask.bibsys.no/ask/action/acquire?pid=011363487&kid=biblio

Hvis lenken ikke inneholder lenke til et bestemt objekt så redirigeres lenken til forsiden av Oria. Gir
samme resultat som om man gikk til http://oria.no

Lage lenker til søk i Oria
Du kan lage lenker til søk i Oria ved å følge syntaksen nedenfor.
http://bibsysprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=[KORTFORM]
&vid=[KORTFORM]&search_scope=default_scope&query=[SØKEINDEKS],contains,[SØKEUTTRYKK]
Indeks
Alle felt
Forfatter
Tittel
Emne
ISBN
ISSN
AutoritetsID
ObjektID

Sokeindeks
any
creator
title
sub
isbn
Issn
lsr39
lsr09 (foreløpig ikke definert, vil ikke gi treff)

Eksempler:
Søk på «Ingstad» i alle felt hos NTNU:
http://bibsysprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=NTNU_UB&vi
d=NTNU_UB&search_scope=default_scope&query=any,contains,ingstad

Søk på «Ingstad» som forfatter hos NTNU:
http://bibsysprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=NTNU_UB&vi
d=NTNU_UB&search_scope=default_scope&query=creator,contains,ingstad

Søk på ISBN-nummer hos NTNU:
http://bibsysprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=NTNU_UB&vi
d=NTNU_UB&search_scope=default_scope&query=isbn,contains,9788243005044

MERK: Det er en bug i eksterne lenker som kan føre til at hvis man f.eks. går inn på en FRBR’isert post
og så går tilbake til trefflisten så har man mistet søkeindeksen og det blir gjort et generelt søk
istedenfor. Dette er meldt til leverandøren og vi har fått beskjed om at dette er planlagt fikset i
November, men vi har ingen garanti på dette.
Når denne bug’en er fikset vil vi tilgjengeliggjøre en tjeneste som hjelper til med å lage
forhåndsdefinerte søk i Oria.

