
Tilgang til pliktavlevert materiale

• Nasjonalbiblioteket mottar alt som blir utgitt i Norge. Hovedformålet 
for innsamlingen: bevaring for ettertiden.

• Vi skal stille materialet til rådighet for forskning og dokumentasjon. 
• Mye er kun tilgjengelig i våre lokaler. Hvordan få tilgang? 
• Ettårig prøveprosjekt hvor bibliotekene kan gi tilgang via pålogging. 
• To ulike pålogginger. En kun for UH-sektoren, via Feide. Hvor en må ha 

rollen Faculty employee. 
• Metoden som beskrives under gjelder alle andre. 





Her kan de gå inn for å få tilgang! 
Pålogging for brukerne, og for godkjenning av søknadene. 

nb.no/syn



Når en bruker har funnet materiale de vil se på følger de oppskriften under. 
Dere finner den her: nb.no/syn, under Hjelp. Følg den trinn for trinn fra denne oppskriften!



Slik ser det første bildet ut. 
Logg på. Feide for de som har adgang til det. Ellers ID-porten/MinID. 

Google og Facebook kan ikke brukes. 



Brukeren må gjøre det fra oppskriften. Etter pålogging sendes han så rett til søknadsskjemaet.
Brukeren må velge rett bibliotek fra rullegardinmenyen, og sende inn søknaden. 



Deretter må bibliotekaren godkjenne søknadene. Det gjøres også fra denne siden: nb.no/syn. Velg 
Håndtere tilganger. 



Godkjenning

Bibliotekaren logger seg på med 
sitt biblioteksnummer.
Passordet er det fra Base 
bibliotek. 



Klikk for å endre status på søknaden. Knappen blir blå, og brukeren har tilgang i 8 timer. 
Til alt. På egen pc. I det statusen er endret.  



Etter å ha fått tilgang får brukeren opp dette bildet før han kan gå inn på noe. Brukeren må 
bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål før han får åpnet et 
dokument. Men får åpnet det fra egen pc.





Om materialet 
• Det tilbys altså gjennom strømming
• Det vil si at det ikke kan lastes ned, ikke kopieres, ikke skrives ut 



Her finner dere mer informasjon: nb.no/tilgang/
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