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Hjælp til: Opsætning af lånergrupper og udlånsprofiler for 
fritagelse af gebyr/erstatning  

Denne guide forklarer, hvordan man opsætter udlånsprofiler og lånergrupper, så lånere bliver fritaget 

for gebyrer og erstatninger afhængigt af hvilke materialer, de låner. 

Baggrundsinformation: Ved udlån af materialer gemmes en lånergruppe fra den udlånsprofil, der er 

anvendt ved udlånet. Denne lånergruppe bruges senere til at afgøre, om låneren skal have gebyrer 

og/eller erstatninger.  Det er derfor vigtigt, at materialegruppers udlånsprofiler er opsat korrekt i forhold 

til de lånergrupper og materialer, man har i biblioteket. 

Opsætningen foregår i F6 under hhv. Lånere og Materialegrupper. Det antages, at læseren har kendskab 

til opsætning af lånergrupper og materialegrupper, ellers se først Cicero LMS – Brugervejledning. 

Under Lånere->Rediger lånergrupper opsættes fritagelse for gebyr og erstatning, f.eks. for skoleklasser.  

 

Under Materialegrupper opsættes de enkelte materialegrupper og udlånsprofiler, som skal bruges til at 

skelne mellem udlån til de forskellige lånergrupper.   

HUSK: Prioriteringen af udlånsprofiler afgør, hvilken lånergruppe der anvendes til lånet, så det er vigtigt, 

at rækkefølgen er sat korrekt op. 
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Eksempel – udlån på lånergruppe fritaget for gebyr / erstatninger (f.eks. skoleklasse): 

Materialegruppen Skolematerialer har udlånsprofilen Elever, som matcher alle de lånere, der er medlem 

af lånergruppen Elever eller undergrupper deraf: 

 

 

Amalie Olsen er en elev i 0B på Bjørnehøjskolen, og medlem af lånergrupperne 

”Bjørnehøjskolen/Elever/0B” samt ”Børn i kommunen”. Hun låner en bog med materialegruppen 

”Skolematerialer”. Fordi udlånsprofilen Elever er prioriteret højest, er det lånergruppen 0B, der gemmes 

på lånet. Når det natlige erstatningsjob kører, vil Amalies lån ikke blive fanget af jobbet, idet hun gennem 

lånergruppen Elever er fritaget for erstatninger på dette lån (da 0B er en undergruppe af Elever). Der vil 

derfor ikke blive oprettet erstatning og gebyr, og lånet vil fortsat stå som udlånt.  

Eksempel – udlån på lånergruppe ikke fritaget for erstatning og gebyr (f.eks. børn i kommunen): 

Amalie låner en bog med materialegruppen ”alm” (herunder). Materialegruppen ”alm” har 

udlånsprofilen ”Børn indenfor kommunen”, som matcher Amalies lånergruppe ”Børn i kommunen”, og 
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udlånsprofilen ”Alle”, som matcher ”Elever/0B”, og fordi ”Børn indenfor kommunen” er højere 

prioriteret, vil lånergruppen ”Børn i kommunen” blive gemt på Amalies lån. 

 

 

”Børn i kommunen” er ikke fritaget for hverken gebyr eller erstatning, så når erstatningsjobbet kører, vil 

der blive tilskrevet gebyr og erstatning for dette lån.  

Eksempel – flere lånergrupper matcher højeste prioritet: 

Materialegruppen ”DVD” har én udlånsprofil, som matcher den øverste lånergruppe ”Bibliotek Alle”, og 

dermed alle lånergrupper.  

 

Når Amalie låner et materiale med denne materialegruppe, vil udlånsprofilen matche begge Amalies 

lånergrupper. Da lånergruppen 0B er den, der er mest gavnlig for Amalie (fritaget for både gebyr og 

erstatninger), vil 0B derfor blive gemt på lånet.  
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Eksempel – låner har lånergrupper med forskellig fritagelse: 

Ole er med i lånergruppen ”Bibliotekspersonale” (fritaget for erstatninger) samt ”Ansatte  

Bjørnehøjskolen” (fritaget for gebyr). Når Ole låner et materiale i materialegruppen DVD, vil begge 

lånergrupper matche udlånsprofilen Alle. Begge lånergrupper er fritaget, men fordi fritagelserne ikke er 

ens, kan det ikke afgøres, hvilken gruppe der er den korrekte at bruge, og der vil derfor ikke blive gemt 

en lånergruppe på udlånet. Når erstatningsjobbet kører, eller ved for sen fornyelse/aflevering, vil Cicero 

LMS i stedet se på alle Oles lånergrupper, og Ole vil derfor hverken få gebyr eller erstatninger. 

Beregning af gebyrer og erstatninger: 

Lånergruppe på lånet Ved natligt erstatningsjob Ved for sen fornyelse/aflevering 

Fritaget for gebyr Erstatning oprettes, intet gebyr Intet gebyr 

Fritaget for erstatninger Ingen erstatning, intet gebyr. 

Lånet forbliver i Udlånt. 

Gebyr oprettes 

Fritaget for gebyr og 

erstatninger 

Ingen erstatning, intet gebyr Intet gebyr 

Ingen lånergruppe på 

lånet 

(Lån oprettet før release 

af CPX0221 eller lån, hvor 

lånergruppen ikke kunne 

afgøres). 

Låneren har mindst én 

lånergruppe fritaget for 

erstatning: Ingen erstatning, intet 

gebyr. 

Låneren har ingen lånergrupper 

fritaget for erstatning, men mindst 

én fritaget for gebyr: Erstatning 

oprettes, intet gebyr. 

Ingen af lånerens lånergrupper er 

fritaget for gebyr/erstatning: 

Gebyr og erstatning oprettes. 

Låneren har mindst én lånergruppe fritaget 

for gebyr: Intet gebyr. 

Ellers: Gebyr oprettes. 
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