
LOG IND 

 Gå til: ams.jurabibliotek.dk 

 Angiv samme brugernavn og 

kodeord som til Jurabibliotek.dk 

 Klik på ”Log in” 
 

 

MY ACCOUNTS 

Der åbner sig nu en øvre menu med tre 

faneblade. Du har kun adgang til fanen 

”Account”. 

 Klik på ”Account” 

 Vælg ”My accounts” (adgang til din 

egen individuelle konto samt til 

virksomhedens konto. Er du 

administrator for flere 

virksomheder/institutioner vil disse 

også fremgå på listen) 

 Vælg den relevante 

virksomhedskonto  

 

ACCOUNT DASHBOARD 

En ny menu (Account Dashboard) åbner 

sig for den pågældende virksomhed. 

Fanerne Members og Reports er af 

relevans for administrator.  

I denne vejledning gennemgås 

udelukkende brug af fanen Reports, som 

benyttes til at trække rapporter om 

virksomhedens brug af indholdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning til administrator på Jurabibliotek.dk – ”Brugsstatistik” 

Som abonnent på indholdet i Jurabibliotek.dk vælges som minimum én administrator i virksomheden. 

Administratoren får adgang til en afgrænset del af vores adgangsstyringssystem. Her kan genereres rapporter om 

virksomhedens brug af indholdet samt foretages administration af licensnøgler. Denne vejledning vedrører 

brugsstatistik. 

Administratoren logger på adgangsstyringssystemet med samme brugernavn og kodeord som til Jurabibliotek.dk, 

så det kun er nødvendigt at huske på én kode. 

Adgangsstyringssystemet tilgås her: ams.jurabibliotek.dk 

https://ams.jurabibliotek.dk/
https://ams.jurabibliotek.dk/


REPORTS 

Djøf Forlag bruger COUNTER til at generere brugsstatistik på Jurabibliotek.dk. COUNTER står for Counting Online 

Usage of NeTworked Electronic Resources og er en international anerkendt standard, der oprindeligt blev udviklet til 

biblioteker med det formål at være i stand til at måle og sammenlign af brugen af e-bøger/e-tidsskrifter på tværs 

forskellige platforme/forlag. COUNTER bruges i stigende grad også af forlag til at måle og informere kunder om deres 

brugen af e-bøger/e-tidsskrifter. 

Under fanen ”Reports” har du mulighed for at generere to Counter reports: 

 Counter Report 4 (data tilgængelig fra 1/1 2018 - ?) 

 Counter Report 5 (data tilgængelig fra 1/6 2019 - ) 

Counter 5 er en nyere version og afløser med tiden fuldstændig Counter 4. Counter 4 understøttes fortsat, men vil 

med tiden ophøre. Det vil dog være muligt at trække rapporter bagudrettet, hvor data ikke er tilgængelig i Counter 5.  

 

Counter tæller ikke sidevisninger, men i stedet artikel- og/eller kapitelvisinger. Parameteret hedder Total Item reqests 

of defineres som the total number of times the full text of a content item was downloaded or viewed. Dette parameter 

er tilgængelig i både C4 og C5, og det er derfor det parameter vi rapportere på. Counter 5 tilbyder flere 

måleparametre, men dette vil ikke blive gennemgået i denne vejledning. Såfremt du ønsker mere information kan du 

læse om mere om Counter 5 her: https://www.projectcounter.org/wp-

content/uploads/2018/03/Release5_Librarians_PDFX_20180307.pdf 

Gå til Counter 4 eller 5 alt efter hvilken periode du ønsker at afdække.  

Counter 4 

Med Counter 4 har du mulighed for at generere to typer af rapporter: 

 Book report 2: Rapport over antal viste/downloade kapitler fordelt på titel, måned og år. 

 Book report 3 (BR3): Rapport over afviste titler fordelt pr. måned. pr. år.  (BR3 er kun relevant, hvis man ikke har 

et totalabonnement og gerne vil se, hvilke titler brugerne har forsøgt at tilgå.) 

Begge rapporter kan vises som HTML på skærmen eller downloades og indlæses i Excel (CSV el. TSV).  

Der findes en række pre-generede rapporter som du kan generere ved at klikke direkte på et output-format under det 

ønskede år eller du kan vælge at lave dine egne indstillinger før en rapporten genereres. I denne vejledning vises 

udelukkende eksemplet ”run custom report”. 

 

Run Custom Report  

 Vælg BR 2 og klik på Run Custom Report 

 Vælg måned og år i dropdown menuerne under ”Start Date” 

https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2018/03/Release5_Librarians_PDFX_20180307.pdf
https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2018/03/Release5_Librarians_PDFX_20180307.pdf


 Vælg måned og år i dropdown menuerne under ”End Date” 

 Vælg Html view eller download (TSV eller CSV) under ”Run report”   

 

Counter 5 

Med Counter 5 har du mulighed for at genere 4 typer af rapporter: 

 Title Master Report 

 Book Requests (Excluding OA_Gold) 

 Book Access Denied 

 Book Usage by Access Type 

Alle rapporter kan vises som HTML på skærmen eller downloades og indlæses i Excel (CSV el. TSV). I denne vejledning 

fokuseres udelukkende på Titel Master Report, da de andre rapporter ikke er relevante i denne sammenhæng. 

Desuden findes en række pre-generede rapporter, som du kan danne ved at klikke direkte på et output-format under 

det ønskede år eller du kan vælge at lave dine egne indstillinger før en rapporten genereres. I denne vejledning vises 

eksemplet ”run custom report”. 

 

Run Custom Report  

 Vælg Title Master Report og klik på Run Custom Report 

 Vælg måned og år i dropdown menuerne under ”Start Date” 

 Vælg måned og år i dropdown menuerne under ”End Date” 

 VIGTIGT: Tilpas Metric_Type så kun Total Item Requests er valgt  

 Vælg Html view eller download (TSV eller CSV) under ”Run report”   

 



Ønsker du at ændre rapport type eller periode kan du ændre dette under Report selections. Ønsker du at ændre  

”output-format” kan du gøre dette øverst i skærmbilledet og klikke på den relevante knap under ”Run Report”. 

HTML View 

 Ved klik på HTML-view danner der sig en rapport på skærmen 

 Her kan du aflæse anvendelsen af indholdet opgjort efter titel, måned og total 

 Du kan markere rækker i HTML og kopiere/indsætte i Excel 

 

Kopier fra html til Excel 

 Marker de ønskede rækker i html med musen 

 BEMÆRK at du IKKE skal markere og kopiere tabellens kolonneoverskrifter med, da dette ikke vil fungere i Excel 

 Kopier data ved klik på højre museknap + kopier eller via Cntrl. + C 

 

 Åbn et tomt dokument i Excel 



 Indsæt i Excel. OBS: Når du indsætter, skal du vælge ”benyt samme formatering som destinationen” for det 

bedste resultat (se herunder). 

 

Indsæt kolonne dine egne titler og formatér isbn-numre til tal (markér kolonner, klik på formatér celler, vælg tal, sæt 

antal decimaler til 0, klik ok) 

 

DOWNLOAD CSV/TSV 

Alle rapporter kan downloades som CSV/TSV og indlæses i Excel. Det kan være en fordel, hvis du ønsker at printe, dele 

eller sortere dine data på en anden måde, fx efter hyppigst anvendte 

 Klik på CSV/TSV for at downloade rapporten og indlæse den efterfølgende i Excel.  

 Den downloadede filen er nu tilgængelig i bunden af skærmen.   



Bemærk at du IKKE kan åbne filen direkte, men er nødt til at importere den til Excel. Dette skyldes forskel på format og 

filtyper i USA og DK. Følg vejledningen indlæs i Excel. 

 
Indlæs i Excel 

Har du downloadet rapporten som CSV eller TSV-fil, skal du importere data i Excel. . Dette skyldes forskel på format og 

filtyper i USA og DK. 

 Åben Excel 

 Klik på Data 

 Klik på forespørgsler 

 Vælg CSV-fil 

 (hvis du har downloadet som TSV-fil vælges ”Fra tekst”) 

 

 Klik på overførsler 

 Find Counter Report 4 (C4), BR2 for den pågældende periode (se evt. blot det tidspunkt for download) 



 (Hvis du har downloadet som TSV-fil skal du klikke ”Alle filer” for at finde filtypen)  

 Vælg den ønskede rapport 

 Klik på Importér 

 

 Klik på indlæs 

 

 Rapporten indlæses i Excel 



Formatér til tal 

Data importeres som tekst og ikke tal. Skal du sortere eller lægge tallene sammen, lave grafik el. lign. er det derfor 

nødvendigt at konvertere data tal. Find hjælp i Excel eller benyt nedenstående vejledning.  

Sådan gør du: 

 Skriv 1 i en vilkårlig celle 

 Kopiér cellen (Cntrl. + C) 

 Marker det område du ønsker at konvertere 

 

 

 Klik på Sæt ind/Indsæt speciel 

 Vælg Multiplicér 

 

 

 Tekst højrestilles og er nu konverteret til tal.  

 


