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Adlibriskopplingen - användning 
Det är enklast att jobba i Firefox.  

Jobbar man i Chrome kommer det ett par extra inloggningsrutor. 

1.1 Beställning  
1.1.1 Beställa hos Adlibris 
Om du inte är inloggad i Koha så börjar du med att logga in. 

Gå sedan till Adlibris och gör en beställning som vanligt. 

På Utrusta böcker skriver man in Hyllsignum. Det följer med till Koha. 

Efter att man slutfört köpet finns det en ny knapp – registrera böcker 

 

Man kommer till en ny sida 

Börja med Beståndsregistrera i Libris 

1 Det läggs bestånd i Libris 

2 Det kommer en fullständig post med batchimporten nästa natt 

En del kundnummer är inte kopplade till ett Librissigel, i så fall finns det ingen knapp för 
beståndsregistrering 



1.1.2 För över beställningen till Koha 
Klicka på Skapa beställningsposter i Koha 

 

 

1.2 Landningssidan i Koha 
Du flyttas nu till Landningssidan i Koha. 

1.2.1 Skapa korg och namnge den 
Biblioteken väljer det alternativ som passar dem bäst. 

Huvudalternativet är nog att döpa korgen med ordernummer 

Vill man ha få korgar går det att lägga sina beställningar i en befintlig korg 

Man kan också namnge sina korgar, till exempel enligt Bibliotek+avdelning+lista 

 

 

1.2.2 Redigera exemplaren 
Fäll ut beställningarna en efter en. 

Exemplaren är förifyllda med standardvärden för det kundnumret 



Vill du ändra något i beställningsinformationen kan du göra det här.  

Det finns också möjligheter att göra ändringar när du tar emot boken. 

 

 

Klicka på Spara och behandla order när allt är klart 

1.2.3 Flytta över beställningen till Kohas inköpsmodul 
Du hamnar nu i inköpsmodulen. När du stängt korgen är allt klart.  
 
OBS! Viktigt att stänga korgen för att kunna göra inleverans.  

1.3 Hur beställda böcker ser ut i katalogen 
Om det är en helt ny titel finns det bara en väldigt kortfattad katalogpost. Nästa natt kommer den 
skrivas över av en fullständig Librispost. 

 

Under fliken inköpsdetaljer ser man bland annat Uppskattat leveransdatum 



 

1.4 Inleverans 
Inköp > Sök Adlibris under Hantera beställningar. 

Klicka på Ta emot leverans(er) – det finns två olika knappar men man kommer till samma ställe 

 

Man måste skriva något i leverantörsfaktura, eller klicka på en befintlig rad under Fakturanummer. 



Leverantörsfaktura verkar inte användas till någonting, men måste ändå fyllas i.

 

Det finns en sökruta över korgarna och här kan du söka efter titel, författare eller ISBN. 

Sök fram boken – klicka på Ta emot. 

Man ser alla beställningar för alla bibliotek. Det kan vara förvirrande om flera bibliotek har beställt 
samma titel, men med hjälp av budgetställe och/eller namn på korgarna kan man särskilja vilken 
beställning man ska ta emot. 

 

Klicka på Redigera så öppnas exemplaret i ett nytt fönster 



 

Fyll i streckkod och se om det är något mer som behöver ändras 

Strunta i att kolla och korrigera priser om ni inte tänker använda Koha för att följa upp det 
ekonomiska utfallet. Det finns ändå ingen koppling till det riktiga ekonomisystemet.  

Spara så kommer du tillbaka till Inleverans 

Kryssa i Ta emot  

 

Om man har fyllt i AcqItemSetSubfieldsWhenReceived så har exemplaret bytt status 

Sök fram nästa bok och gör likadant med den 

Avsluta med Spara när alla böcker i paketet är inlevererades 
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