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BIBSYS  
Systemintegrator og leverandør av produkter og 
tjenester til universitets- og høgskolesektoren, 

Nasjonalbiblioteket og forsknings- og 
forvaltningsinstitusjoner 

 
 

 



Søkeverktøy 

Åpne arkiv 

Lenketjener Bibliotek-
system 

System-
integrasjon 

Drifts-
tjenester 



BIBSYS Brage  
for å gjøre institusjonens forsknings-  

og studentarbeider åpent tilgjengelige 
 

 



BIBSYS Brage – 
kort fortalt 

BIBSYS Brage gjør det lett å 
arkivere og tilgjengeliggjøre 
publikasjoner og annet 
materiale produsert ved 
institusjonen 

 
Hver institusjon har sitt  eget 
åpne arkiv 
 
Drift, vedlikehold og utvikling 
utføres av BIBSYS 



Bragekonsortiet 

Norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre 
institusjoner med statlig finansiering kan delta  
 
Det årlige konsortiemøtet oppnevner et styre og vedtar budsjett 
og leveranseplan for påfølgende år 
 
Institusjonene betaler en årlig avgift som dekker den enkeltes 
andel av kostnadene til drift, vedlikehold og utvikling av systemet 
 
Sikrer institusjonene brukermedvirkning og innflytelse 
 
 



Åpen arkiv – for hva? 

tidsskriftartikler 
 

lokale skriftserier 
 
andre typer resultater av 
forsknings- og utviklingsarbeid 
ved institusjonen 
 
audiovisuelt materiale 
 
masteroppgaver og andre 
studentoppgaver 

 



Profilering av institusjonen 

Institusjonen kan få 
tilpasset det grafiske 
uttrykket i arkivet 
 
Tilpassingen av det 
grafiske uttrykket 
skjer ofte med 
utgangspunkt i 
institusjonens 
grafiske profil 
 
 



Organisering – hvem, hva, hvordan? 

Institusjonen bestemmer 
selv 
  
 hvem som skal ha hvilke 

tilganger eller rettigheter 
 

 hva arkivet skal 
inneholde 
 

 hvordan arkivet skal 
organiseres 

  
 
 

 



Adgangskontroll 

Studenter og ansatte ved 
institusjonen kan logge på via 
FEIDE eller via BIBSYS 
Adgangskontroll for å få tilgang 
til eget arbeidsområde og til 
registreringsfunksjonen 
 
Administrator bestemmer hvem 
som skal ha hvilke tilganger i de 
ulike samlingene, herunder 
også lesetilgang til innholdet 
 
 



Registrering 

Forskere og studenter ved 
institusjonen kan selv legge 
sine bidrag inn i arkivet, eller 
registreringsjobben kan gjøres 
sentralt ved institusjonen 

 
Brukere av CRIStin kan laste 
opp fulltekstfiler til poster i 
CRIStin og metadata og 
fulltekst vil automatisk bli 
overført til riktig 
publiseringsarkiv hvor 
administrator kan sørge for 
kvalitetssikring og publisering 

 



Arbeidsflyt 

Systemet gir mulighet 
for ulike arbeidsflyter 
hvor administratorer  
kvalitetssikrer nye 
innførsler før 
publisering 
 
Arbeidsflyten i den 
enkelte samling i 
arkivet kan tilpasses 
eksisterende 
organisatoriske rutiner 
ved institusjonen 
 
 



Søk 

Arkivet har et enkelt og intuitivt søkesystem 
 
Mulighet til å bla i ulike indekser: enheter og samlinger, 
utgivelsesdato, forfatter, tittel, emneord, dokumenttype og 
tidsskrift 
 
Innholdet i arkivet blir høstet og gjort tilgjengelig for søk i NORA 
(Norwegian Open Research Archives) 
 
Google, Google Scholar og en rekke andre 
søkemotorer indekserer arkivet slik at 
innholdet blir gjort enkelt tilgjengelig for 
hele verden 
 
 
 



Statistikk 

Innebygd statistikkmodul for 
administratorer 
 

Besøksstatistikk for de enkelte 
enheter, samlinger og innførsler i 
arkivet og statistikk for nedlastning av 
fulltekstfiler er åpent tilgjengelig 
 

Google Analytics kan benyttes for å 
få nyttig informasjon om bruken av 
arkivet 
 

BIBSYS sørger for produksjon av tall 
til den årlige nasjonale 
fagbibliotekstatistikken 



Sikkerhet og drift 

BIBSYS Brage er bygd på den meget robuste systemplattformen 
hos BIBSYS med svært gode backup-rutiner, som sikrer at data 
ikke går tapt og at lagrede data er tilgjengelig for søk og visning 

 

Doble maskinhaller sørger for robust og stabil drift, og avansert 
teknologi gir fleksibel maskinarkitektur og minimal nedetid 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Systemet er fordelt over flere 
servere, noe som gir god ytelse 
 

BIBSYS har kontinuerlig overvåking 
av systemene, og vi har ansatte med 
høy kompetanse for å håndtere 
driftsmiljøet på en sikker måte 



BIBSYS Brage  
arkivene i Bragekonsortiet 

 
 





BIBSYS Brage  
eksempler på to ulike arkiv 

 
 



Høgskolen i Sør-Trøndelag har 
valgt å organisere innholdet i 

arkivet med enheter ut fra 
institusjonens struktur 



Havforskningsinstituttet har 
valgt å organisere arkivet med 

enheter ut fra publikasjonstype 



BIBSYS Brage  
markedsfør ditt arkiv 

 
 



Søkeboks på egen hjemmeside 





BIBSYS Brage  
10 gode grunner til å delta i Bragekonsortiet 

 
 



Effektivt verktøy for å publisere forsknings- og studentarbeider 
 

Basert på DSpace og utvidet med egenutviklede funksjoner 
 

Brukermedvirkning og innflytelse gjennom konsortieorganisering 
 

Frihet til å organisere arkivet etter eget ønske og behov 
 

Definer arbeidsflyt for arkivet tilpasset institusjonens rutiner 
 

Mulighet for institusjonsspesifikt grafisk uttrykk 
 

Integrasjon mot andre system for høsting av metadata/fulltekst 
 

Indeksering i flere søkemotorer og Open Acess-baser gir økt 
synlighet nasjonalt og internasjonalt 
 

Statistikkmuligheter gir informasjon om og oversikt over bruken 
av publiseringsarkivet 
 

Stabil og sikker drift hos BIBSYS 
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