
Mockup:  Søgefelt
Stort, markant søgefelt:
Hvis søgefeltet er tomt, står der en hjælpetekst, f.eks.:
“Skriv f.eks. havebrug”
Søgefelt bruger auto suggest ved indtastning af 
søgetermer.

Tidligere søgninger:
Som Statsbiblioteket. Søgehistorik udfoldes ved klik på 
linket.

Hjælp til søgning:
Link til side med søgekoder.

Avanceret søgning?
Hvor stort er behovet?

nesbø

Tidligere søgninger (3)       Hjælp til søgning

Søg



Mockup:  Søgning - Søgeresultat

Panserhjerte
Serie: Krimiserien med Harry Hole ; 8
Af Jo Nesbø (2009)

Krimi. Den alkoholiserede og asociale Harry Hole fra drabsafdelin-
gen i Oslo har egentlig sagt op, men bliver hentet tilbage til en 
makaber sag, hvor en seriemorder ... (Note forkortes til ca. 3 linier)
Kan reserveres

<En titel>
Af <Forfatter Forfattersen> (2006)

Aliquam vel enim eu est molestie eleifend. Vestibulum scelerisque 
mattis faucibus. Sed ut dui convallis purus dapibus tempus vitae a 
ligula. Morbi pellentesque mi id magna ...
Tilgængelig

   Bog  Udlånt til 1. nov. 2012

   E-bog  Online

   Lydbog (CD mp3) Udlånt til 27. sep. 2012

   Lydbog (CD)  Kan lånes

   Lydbog (net)  Online

   Stor skrift, Bind 1 Udlånt til 23. aug. 2012

   Stor skrift, Bind 2 Kan lånes

   Stor skrift, Bind 3    Kan lånes

<Dette er en �lm>
Af <Instruktør Instruktørsen> (2009)

Aliquam vel enim eu est molestie eleifend. Vestibulum scelerisque 
mattis faucibus. Sed ut dui convallis purus dapibus tempus vitae a 
ligula. Morbi pellentesque mi id magna ...
Tilgængelig

<Faglitteratur>
Af <Forfatter Forfattersen> (2004)

Aliquam vel enim eu est molestie eleifend. Vestibulum scelerisque 
mattis faucibus. Sed ut dui convallis purus dapibus tempus vitae a 
ligula. Morbi pellentesque mi id magna ...
Tilgængelig

<En musiktitel>
Af <Kunstner Kunstnersen> (2011)

Aliquam vel enim eu est molestie eleifend. Vestibulum scelerisque 
mattis faucibus. Sed ut dui convallis purus dapibus tempus vitae a 
ligula. Morbi pellentesque mi id magna ...
Tilgængelig

<Et opslagsværk>
Af <Forfatter Forfattersen> (2009)

Aliquam vel enim eu est molestie eleifend. Vestibulum scelerisque 
mattis faucibus. Sed ut dui convallis purus dapibus tempus vitae a 
ligula. Morbi pellentesque mi id magna ...
Til brug på biblioteket

Find Materialetype:
Dropdown giver også mulighed for søgning i 
HJEMMESIDEN, da vi således undgår faneblade.80 til 100 af 915. Abonnér på din søgning med RSS

Find   Materialetype Sortér    Relevans

Find   Materialetype
           Hjemmesiden (7)
           Bog (22)
           E-bog (7)
           Lydbog (CD) (7)
           Lydbog (Online) (3)
           Musik (CD)(13)

Sortér   Relevans
               Relevans
               Udgivelsesår
               Forfatter
               Titel

Sortering:
Sortering er altid faldende, da vi mener valgmulighed ml. 
faldende/stigende forvirrer mere end den gavner.

Ved klik på titel eller thumbnail:
Bruger sendes til værkvisning

Materialestatus under note:
“Tilgængelig” = Hjemme eller online
“Kan reserveres” = Udlånt
“Til brug på biblioteket” = Udlånes ikke eller online medier 
til brug på stedet.

Ved klik på mat.status udfoldes liste over materialetyper 
med speci�k status for hver enkelt type (Se også 
Statsbiblioteket):

Mulige statusmeddelelser i udfoldet liste:
Kan lånes, Udlånt til <dato>, Online, Til brug på 
biblioteket.

Ved klik på den enkelte materialetype, sendes bruger til 
den fulde postvisning for materialet.

Facetter:
Der skal arbejdes bevidst med det gra�ske udtryk af 
facetterne, så de bliver visuelt meget tydelige. Se f.eks. 
new.aabenraabib.dk.

Skitserede udvalg foreslås som standard. Mulige tilvalg: Se 
særlig facet-mockup.

Diskussionspunkter fra opgavebeskrivelsen:

Faneblade? (brønd/hjemmeside/andet – f.eks. Universal 
Search): Fravalgt. Erstattet af dropdown menu, 
materialetyper. Men er dette en smart løsning?

Antal søgeresultater: Sat til 20 som standard. Vi har taget 
valget for brugeren mht. antal.

Materialetilgængelighed: Vi har fravalgt farvekoder fordi 
de kræver forklaring. Det er ikke selvforklarende, hvad 
f.eks. gul betyder + hver 8. mand er rød/grøn farveblind. 
Mouse-over på farvekoder er værdiløs i mobilvisning og 
erstatter ikke tekst.

Visningsformater. Brugeren kan vælge mellem kort/langt 
format:  Fravalgt, da vi mener, det er over�ødigt. Der er 
ikke stor forskel på visningen alligevel og formatet bør 
være kort som udgangspunkt.

Nul-hit søgeresultater: Vises i nul-hit mockup.

Forsidebilleder (når disse er tilgængelige)

Emne
     krimi (61)
     hævn (19)
     seriemordere (17)
     bander (8)
     headhunting (8)
Vis �ere

Forfatter
     jo nesbø (88)
     allan hilton andersen 
     (39)
     bent otto hansen (27)
     charlotte kiesow (2)
     henning kvitnes (2)
Vis �ere

Kategori
     voksenmaterialer (84)
     børnematerialer (4)

Sprog
     dansk (83)
     engelsk (2)
     norsk (2)
     serbisk (1)

Årstal
     2011 (26)
     2009 (15)
     2012 (13)
     2008 (12)
     2010 (9)
Vis �ere

Kilde
     bibliotekets 
     materialer (56)
     netlydbog (11)
     artikler (10)
     ereolen (10)
     bibzoom (album) (8)

Opstilling
     85 (71)
     99.4 (8)
     30.13 (1)
     77.7 (1)
     78.794 (1)
Vis �ere

<< Første     < Forrige     ...     2     3     4     5     6     ...     Næste >     Sidste >>



Mockup:  Søgning - Facetter

Emne
     krimi (61)
     hævn (19)
     seriemordere (17)
     bander (8)
     headhunting (8)
Vis �ere

Forfatter
     jo nesbø (88)
     allan hilton andersen (39)
     bent otto hansen (27)
     charlotte kiesow (2)
     henning kvitnes (2)
Vis �ere

Kategori
     voksenmaterialer (84)
     børnematerialer (4)

Sprog
     dansk (83)
     engelsk (2)
     norsk (2)
     serbisk (1)

Årstal
     2011 (26)
     2009 (15)
     2012 (13)
     2008 (12)
     2010 (9)
Vis �ere

Kilde
     bibliotekets 
     materialer (56)
     netlydbog (11)
     artikler (10)
     ereolen (10)
     bibzoom (album) (8)

Opstilling
     85 (71)
     99.4 (8)
     30.13 (1)
     77.7 (1)
     78.794 (1)
Vis �ere

Flere afgrænsningsmuligheder
(Skal der være mulighed for at 
tilvælge facetter her?)

Materialetype
 bog (24)
 bog stor skrift (11)
 lydbog (net) (11)
 ebog (10)
 lydbog (cd-mp3) (10)
Vis �ere

Målgrupper
for 12 16 år (6)
for begyndere (2)
for 11 16 år (1)
for 6 klasse (1)
for 7 klasse (1)
Vis �ere

Faglige emner
litteratur (6)
engelsk litteratur (5)
fantastisk litteratur (4)
Vis �ere

Litterære emner
magi (48)
troldmænd (48)
eventyrlige fortællinger (30)
Vis �ere

Musik emner
instrumental (19)
�lmmusik (17)
usa (10)
Vis �ere

Medier
bog (34)
lydbog (25)
dvd rom (21)
Vis �ere

Biogra�er
rowling joanne k (4)
arthur konge (1)
grint rupert (1)
Vis �ere

Forlagsserier
alt om (1)
constructive (1)
cover to cover (1)
Vis �ere

Tidsperioder
2000 2009 (17)
1990 1999 (4)
1960 1969 (3)
Vis �ere

Biblioteker
Hovediblioteket (40778)
Filial 1 (10743)
Filial 2 (1744)
Filial 3 (1101)
Filial 4 (1009)
Vis �ere

Tilgængelighed
     Tilgængelige materialer
     Alle materialer

Forslag til standard facetter Forslag til �ere facetmuligheder



Mockup:  Søgning - Værkvisning

Panserhjerte
Af Jo Nesbø (2009)

Krimi. Den alkoholiserede og asociale Harry Hole fra drabsafdelingen i Oslo har 
egentlig sagt op, men bliver hentet tilbage til en makaber sag, hvor en seriemorder er 
på spil. Sagen viser sig at være vidtforgrenet, og den udvikler sig dramatisk og fører 
Harry Hole rundt i Norge og Congo

Bibliotekets emneord: krimi, seriemordere
Brugernes emneord: norske krimier, kedelige bøger, ondskab ...      tilføj emneord

Bedømmelse: 
 
Serie: Krimiserien med Harry Hole ; 8

Vælg materialetype: 

Bog

E-bog

Lydbog (CD mp3)

Lydbog (CD)

Lydbog (net)

Stor skrift, Bind 1

Stor skrift, Bind 2

Stor skrift, Bind 3

Punktskrift

Forsidebillede: 
Hvis forside mangler vises intet billede og tekst rykker til 
venstremargin.
Når der klikkes på de små thumbnails, skifter forsidebilledet til 
det valgte thumbnail.

Når der klikkes på det store forsidebillede, åbnes overlay med 
gallerifunktion og forrige/næste knapper, hvor man kan skifte 
mellem forside, bagside, kolofon og titelblad.

Forside



Mockup:  Søgning - Fuld postvisning

Panserhjerte  BOG

Af Jo Nesbø (2009)

Krimi. Den alkoholiserede og asociale Harry Hole fra drabsafdelingen i Oslo har 
egentlig sagt op, men bliver hentet tilbage til en makaber sag, hvor en seriemorder er 
på spil. Sagen viser sig at være vidtforgrenet, og den udvikler sig dramatisk og fører 
Harry Hole rundt i Norge og Congo

Vis �ere detaljer

Bibliotekets emneord: krimi, seriemordere
Brugernes emneord: norske krimier, kedelige bøger, ondskab ...      tilføj emneord

Bedømmelse: 
 
Serie: Krimiserien med Harry Hole ; 8

Føj til huskeliste Reservér

Bibliotek
Hovedbiblioteket

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Filial 4

Placering
Oplevelse > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

1. sal > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

2. sal > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

Depot > Skønlitteratur > Nesbø

Kviklån > Nesbø

Antal
4

3

2

1

1

Udlånt
3

3

2

1

1

Status
Reserveret

Reserveret

Reserveret

Reserveret

Reserveret

Find “Panserhjerte” på biblioteket       Der er 23 i kø.    Forventes hjemme 1. nov. 12

Andre mulige statusoplysninger:
På hylden, Udlånt, Ikke tilgængelig, Undervejs.

Mobilvisning af beholdningsoplysninger:
Tabel erstattes af accordion.

Hovedbiblioteket

Oplevelse > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

Antal: 4 - Udlånt: 3

Status: Reserveret

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Filial 4

Detaljerede bibliogra�ske oplysninger + andre 
materialetyper
Visning som “Flere detaljer” på Randers Bibliotek. 
Folde-ud-lag med hhv. bibliogra�ske oplysninger og �ere 
materialetyper ved klik på link.

Forsidebillede: 
Hvis forside mangler vises intet billede og tekst rykker til 
venstremargin.
Når der klikkes på de små thumbnails, skifter forsidebilledet til 
det valgte thumbnail.

Når der klikkes på det store forsidebillede, åbnes overlay med 
gallerifunktion og forrige/næste knapper, hvor man kan skifte 
mellem forside, bagside, kolofon og titelblad.

Forside

Anbefalinger

Jo Nesbø: Panserhjerte 
Harry Hole er tilbage i storform i denne helt forrygende spændingsroman. Efter de voldsomme og traumatiske 
begivenheder i “Snemanden” har politimanden Harry Hole fået nok og er �ygtet til Hong Kong, hvor han tumler 
rundt i en konstant rus af alkohol og opium.

   Læs mere på Litteratursiden.dk

Forfatterportræt

Jo Nesbø
Jo Nesbø var børsmægler og rockstjerne, inden han skrev sin prisbelønnede debutroman “Flagermusmanden” og 
blev hårdkogt kriminalforfatter. Siden fulgte nyklassikeren “Rødhals” og den internationale bestseller “Marekors”, som 
også havde den velkonstruerede antihelt Harry Hole i hovedrollen. I dag er han en af Skandinaviens førende 
krimiforfattere. Men kun fordi han som nittenårig sprang korsbåndene i begge knæ. Ellers havde fodbolden 
formodentlig ført ham videre fra det norske ungdomslandshold til en stor klub i udlandet.

   Læs mere på Forfatterweb.dk

Emnebeskrivelse

Krimi
tv-krimi, dramatisk genre, som siden tv's barndom har nydt stor popularitet i både USA og Europa. Krimigenrens 
faste konventioner er velegnet for tv's almindelige serieform, hvor en eller �ere ...

   Læs mere på Den Store Danske

Seriemordere
En seriemorder er en morder, der har dræbt mindst 4 mennesker. Seriemorderen dræber enkeltvis over en længere 
periode. Nogle vil kalde en morder for seriemorder, allerede når han har dræbt 3 mennesker, andre først når han har 
dræbt 10 mennesker. Specielt for seriemorderen er, at der går et stykke tid mellem de enkelte mord ....

   Læs mere på Faktalink

Andre, der har lånet “Panserhjerte”, har også lånt ...

<Titel>
af <Forfatter Forfattersen>

<En lidt længere titel>
af <Forfatter Forfattersen>

<En lidt længere titel>
af <Forfatter Forfattersen>

<Titel>
af <Forfatter Forfattersen>

Hvis forsidebillede mangler her ...
... Vises der et dummy-billede.

Lydklip (Vises om muligt ved musik)

Brudstykker fra BibZoom
     Igen & Igen &
     Mexico Ligger I Spanien
     Cigaret Kid
      Taxa Triumf
     Science Fiction & Familien
     Hvidt på Sort
     Hospital
     Læsterlige Klø

Ved faglitteratur:
Klassemærke skal stå før forfatternavnet, så brugeren 
ledes det rette sted hen.

Hvis bruger ikke er logget ind:
Modal dialog med login felter.

Materialetype:
Her vælges visning af alternative materialetyper i 
dropdown.

 BOG

 E-bog

 Lydbog (CD mp3)

 Lydbog (CD)



Mockup:  Søgning - Nul hits

Din søgning efter “gluppelup” gav intet resultat
Prøv eventuelt:
- Foreslå eller bestil en helt ny bog eller musik
- Spørg biblioteket
- Spørg Biblioteksvagten, som har åbent, udenfor bibliotekernes åbningstider.

Du kan også søgningen “gluppelup” videre til:
- Bibliotek.dk (Lån fra andre biblioteker)
- Google 
- Store Danske Encyklopædi
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