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LEGANTO: Redigering av pensumliste (2) 

 

Ny utgåve av bok 

Slik det er no, må ein rett og slett søkje opp nyaste utgåve og legge til denne – og slette ev. 

eldre utgåve viss den ligg inne frå før. 

 

Søking: Ingen treff 

- Ny utgåve av bok: Det kan vere at HVO-biblioteket ikkje har bestilt inn nyaste. Søk då 

i Norske fagbibliotek og legg til herfrå. Biblioteket vil fange det opp når vi kontrollerer 

pensumlista – og kjøpe inn. 

- Ny (ev. eldre bok): Får ikkje treff i det heile tatt. Ta kontakt med biblioteket. 

- Rapport, offentleg publikasjon: Ein del av desse, spesielt nyare materiale, er 

tilgjengeleg digitalt. Det kan likevel vere at ein ikkje får treff når ein søkjer i 

Leganto/Oria. Løysinga kan då vere å legge det til «manuelt».  

 

Kommentarfelt (= Offentleg note) 

Dette er mykje brukt til å legge inn opplysingar, spesielt om sidetal og kapittel. For å kunne 

legge inn opplysingar (eller redigere det som allereie er lagt inn): Klikk på tittelen på 

referansen.  Det opnar seg då ei ny side. Gå nedover sida til du ser dette: 

 

Klikk på Legg til note og skriv inn opplysingane du vil ha med, deretter Lagre. Oppe til 

venstre er eit kryss for å lukke sida slik du kjem tilbake til sjølve referansen, som då kan sjå 

slik ut:  
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Legge til medarbeidarar 

Sjå øvst til høgre under Medarbeidarar: 

 

Skriv inn namn i dette feltet og legg til: 

 

Det blir ikkje sendt invitasjon på e-post, men vedkomande vil med ein gong få tilgang til lista. 

 

Redigere seksjonar 

Til høgre i kvar seksjon finn du ein meny: tre prikkar. Dersom du vil legge inn forklarande 

tekst i seksjonen, kan du velje «Rediger seksjon» og legge inn tekst i feltet «Skildring». 

Dersom du vil flytte på seksjonar, går du til meny øvst til høgre: 

 

Klikk på meny og vel Skift til menyvising. Når du bevegar musetasten over seksjonen, vil det 

på høgre sida dukke opp eit blått felt. Du kan med hand-ikonet flytte seksjonen. Når du er 

ferdig, klikkar du på meny-ikonet igjen, og du kjem tilbake til vanleg liste.  

 


