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Exempel på kunder som redan använder nya versionen

• HÖGSKOLAN I GÄVLE
• MALMO UNIVERSITET
• TRAFIKVERKET 
• REGION HALLAND 
• REGION VÄSTERNORRLAND 
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Några bra saker att känna till
• Länken till nya Publication Finder är en permalänk - vilket är bra!

• Modifiera inte länken genom att lägga till authtypes.

• Nya Publication Finder är satt till Guest access för alla användare, oavsett var 
man befinner sig. 

• För att kunna se “Hidden notes” från Holdings management behöver man 
klicka på “Logga in” i övre högra hörnet.

• Låt supporten skapa profilen/erna åt er. Kopiera inte en befintlig profil själv.

• Du kan bland annat välja vilka radioknappar som ska vara förvalda, vilka som
ska synas, vad de ska heta och vilka resurstyper de ska söka bland.

• Alla utseende justeringar görs i JSON-koden på fliken Branding, 
se kommande bilder.

• Ebsco Connect-sida om hur man justerar utseendet här

https://connect.ebsco.com/s/article/How-can-I-customize-Publication-Finder-in-EBSCOadmin?language=en_US
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Exempel och förslag

• Malmös Publication Finder här

• Gävles svenska Publication Finder här

Nya Publication Finder är i en tidig release och utvecklas fortfarande.

Synpunkter och förslag på förbättringar kan mejlas till mig på: 
almataawo@ebsco.com

Eller lägg ett supportärende i Ebsco Connect.

https://publications.ebsco.com/?custId=s3912498&groupId=main&profileId=pfui
https://publications.ebsco.com/?custId=s3912055&groupId=main&profileId=pfuiswej
mailto:almataawo@ebsco.com
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Tack!
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