Velkommen til Narvik
Bibliofilforeningens Brukermøte arrangeres i Narvik 5. og 6. mai.
Arbeidsutvalget og Narvik bibliotek byr på et variert program, og
inviterer til festmiddag på Fjellheisrestauranten.
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Utsikt fra Fjellheisrestauranten
hvor årets festmiddag holdes.
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Hver gang vi møtes
Våren er her, og i år kommer den lysere årstiden med to konferanser som
vi gleder oss stort til. Det 77. norske Bibliotekmøte arrangeres i Haugesund i siste halvdel av mars, og Bibliofilforeningens Brukermøte 2020
finner sted i Narvik i begynnelsen av mai.
På Bibliotekmøte i Haugesund vil vi som vanlig ha en stand hvor dere
treffer oss. Her vil vi vise fram og demonstrere nyhetene i Bibliofil på web
hvor det skjer store ting, og det stadig er ny funksjonalitet som legges til.
Vi vil også ha med oss noen nyheter for Meråpent bibliotek, og snakker
gjerne med dere om mulighetene og erfaringen vi har etter over seks år
med leveranser av meråpne løsninger til norske bibliotek.

Nytt innloggingspanel «på trappene»
Enkelte har forespurt mer avanserte funksjoner fra
innloggingspanelet vi leverer til meråpne bibliotek –
spesielt i forhold til informasjonen som vises på
skjermen. Vi ønsker å kunne tilby moderne og pålitelige
løsninger vi kjenner godt og som både kan tilpasses
og utvides i takt med utviklingen og kunders behov.
Vi er derfor stolte over selv å ha utviklet et nytt innloggingspanel, med disse tingene i bakhodet. Panelet
har en fargeskjerm som gjør det mulig for biblioteket
å skreddersy både bakgrunnsbilde og velkomsttekst.
Panelet baserer seg i utstrakt grad på bruk av åpen
kildekode og kjente komponenter tilgjengelig fra flere
leverandører – noe som både gir mulighet for utstrakt
skreddersøm, framtidig utvikling og god tilgang på
komponenter.

Vår samarbeidspartner Inlead finner dere på vår nabostand. De har
også mye spennende å vise fram i år. Sammen vil vi vise muligheter for
bibliotek som ønsker en totalløsning for sine nettsider for publikum.
Dette gleder vi oss til.

På lik linje med vår eksisterende løsning, kommuniserer det nye panelet med bibliotekets Bibliofil-tjener.
Kunden logger seg inn med strekkode og tilhørende
PIN-kode via taktilt tastatur. Strekkoden kan være fra
lånekort eller fra Bibliofil-appen på telefonen.

Denne gangen er vi ikke hovedsponsor for Bibliotekmøte. Vårt foredrag
under møtet er derfor ikke en del av det offisielle programmet. Dette
betyr at føringer om å ikke promotere egne produkter er historie, og vi kan
snakke om akkurat det vi har mest lyst til. Vi har derfor gleden av å invitere
til en liten smakebit av Bibliofil på web etter det offisielle programmet
torsdag 19. mars. Vi starter opp klokka 17:15. Det er seint på dagen, så vi
ønsker velkommen til en seanse med lave skuldre og avslappet stemning.

I tillegg til funksjonalitet kjent fra eksisterende løsning,
gir den nye løsningen større rom for individuelle tilpasninger, videreutvikling og fremtidige oppgraderinger –
ikke minst ettersom vi selv har sammenstilt og utviklet
både elektronikk og programvare i dette panelet.

En drøy måned senere er det tid for det årlige brukermøtet for Bibliofil.
Denne gang møtes vi i Narvik hvor Bibliofilforeningens arbeidsutvalg
inviterer til brukermøte 5. og 6. mai. Disse årlige brukermøtene er viktige
for oss. Her får vi anledning til å presentere det vi holder på med og er
opptatt av, men viktigst av alt: Her treffer vi dere.
Vi viderefører tradisjonen vi startet i Ålesund for to år siden – å delta med
alle ansatte, så nær som én mann, på Brukermøte i Narvik. Erfaringen
er at «jo flere vi er - jo mer nytte kan vi gjøre for oss». Vi vil gjerne høre
om de sakene dere er opptatt av, og tar i mot både ris og ros, forslag til
forbedringer og hva vi bør rette fokus på. Det er dere som bruker Bibliofil
i det daglige som erfarer hvordan Bibliofil fungerer i praksis. Dere er våre
fremste eksperter, og vi hører gjerne fra dere.
Inlead blir også med til Narvik, og dere vil få anledning til å møte dem der.
Hovedfunksjonaliteten i Bibliofil er nå tilgjengelig i Bibliofil på web. Når
vi nå beveger oss ut i randen av Bibliofil, gjør vi stadig mer for å forbedre
og videreutvikle funksjonaliteten. Det ser vi særlig i integrasjonen med
eksterne aktører og tjenester. Flere tjenester integreres og automatiseres.
Dette gir flere funksjoner for lånerne og samtidig spares tid for bibliotekene. Vi ser fram til å vise dere dette, og alt det andre vi har arbeidet med
siden sist. Nøyaktig hva som skal prioriteres blir klart rett før Brukermøte.
Her skjer det mye i løpet av noen vårmåneder, og det dere vil få presentert
er ferskvare.
Vi ser fram til konstruktive og nyttige konferanser, og gleder oss til å vise
fram alle nyhetene vi har, og ikke minst - vi gleder oss til å treffe dere og
høre hva dere tenker og er opptatt av.
Vi sees!
Ola Thori Kogstad, daglig leder
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I tillegg til fargeskjermen, illustrerer følgende
eksempler noen muligheter som åpner seg
gjennom dette nye panelet:
• Sikrere ende-til-ende-kryptering av kommunikasjon
mot Bibliofil-tjener
• Enklere/mer standardisert tilkobling
(RJ45 - 802.3af PoE).
• Skreddersøm av informasjon i panelet – til og med
en liten video-snutt i bakgrunnen er mulig.
Foreløpig er trådløse muligheter avslått i det nye
panelet, men det kan for eksempel tenkes en mulig
fremtidig utvikling hvor Bibliofil-appen kommuniserer med panelet, slik at innlogging også kan skje via
telefon uten bruk av strekkode. Ellers er det også mulig
å se for seg mer nettbasert styring i fremtiden, som
for eksempel tilpasset åpning av en indre dør noen
sekunder etter den ytre døren, samt nettbasert styring
av lys-automatikk eller tale-beskjeder
i forbindelse med innlogging.
Oppsummert har altså det nye
innloggingspanelet fargeskjerm,
økt fleksibilitet og økt mulighet for
tilpasning, i tillegg til at dette er et
produkt hvor vi selv står for
utvikling og skreddersøm av både
programvare og elektronikk.
Prototypen på vårt nye innloggingspanel
som vi selv har utviklet.

Meråpent i fredet bibliotek - til glede,
eller fortvilelse?
Tekst: Marianne Hirzel, Haugesund folkebibliotek
Foto: Audhild Tjugen, Haugesund folkebibliotek

Haugesund folkebibliotek åpnet nylig dørene igjen etter to år med rehabilitering.

Haugesund folkebibliotek etablerte seg for 103 år siden i den
gamle skofabrikken, som lå sentralt midt i sentrum, i Kirkegata 151.
Den gamle fabrikken var ikke særlig egnet som bibliotek og drømmen om et nytt bygg startet ganske snart. Det skulle imidlertid gå
mange år før det ble noe av, men i 1967 kunne de åpne dørene
til det nye biblioteket. David Sandved var arkitekten bak og hadde
tegnet både bygget, uteareal og møbler som et helhetlig kunstverk.
Riksantikvaren skriver i fredningsvedtaket at formålet med fredningen er å bevare biblioteket «som et arkitektur- og kulturhistorisk
viktig kulturminne fra 1960-tallet og et eksempel på internasjonalt
forankret modernisme» - og det er noe som gir utfordringer når en
skal ha nye tjenester. I 2019 åpnet biblioteket dørene igjen, etter
nærmere to år med rehabilitering. Byens mest besøkte kulturbygg
hadde reist seg som fugl føniks fra asken, og publikum hadde også
fått et meråpent bibliotektilbud.
For vårt vedkommende måtte alt vi skulle ha inn av utstyr for å
kunne tilby Meråpent, være godkjent av Riksantikvaren. Det gjaldt
både kamera, alarmportaler og kortlesere. I tillegg skulle støpsler
være i 60-talls stil og datapunkter skulle være så anonyme som
mulig. Med godt samarbeid med byantikvar, Trygve Eriksen jr,
klarte vi å komme frem til gode løsninger.
Biblioteket ble fredet slik det var på fredningstidspunktet og om det
skulle gjøres endringer, skulle det være tilbakeføring til original stil.
På nittitallet hadde det blitt satt inn to store skyvedører i hovedinngangen – i den stilen du finner i butikker. De brøt fullstendig med
byggets arkitektur og i rehabiliterings-prosjektet ble disse byttet ut
med dører som stod i stil med bygget. Dette var imidlertid noe som
skapte store utfordringer i forhold til å få til en meråpen løsning.
Det var to sett dører rett innenfor hverandre. Med krav til universell
utforming fikk vi et uløselig problem da dørbladene ikke kunne
åpnes i samme retning. Om dørbladene slo utover fikk vi konflikt
med trappen opp til andre etasje, eller alarmportalene og krav til
rømningsvei om de slo innover. Løsningen ble at den innerste døren
ble fjernet.

Plassering av kortleser var heller ikke rett frem. Normalt, så vil en
plassere den nærmest mulig døren. Det var ikke noe vi fikk tillatelse
til og den ble derfor plassert på veggen et stykke unna døren –
hvilket i og for seg ikke er noe problem. Det som gjør at det blir litt
forvirring er at sensoren på døren ikke registrerer at det er noen
der, og døren åpner seg først når du beveger deg mot den. Folk er
ikke klar over det, så de prøver i stedet gang på gang å logge seg
inn. Da vi ble oppmerksom på problemet, begynte vi å opplyse om
dette når folk skriver kontrakt. Det er slike ting en ikke er klar over før
en står ovenfor problemstillingen.
Jeg har fått flere spørsmål om jeg ikke opplever det som trasig at
biblioteket er fredet. Til det kan jeg si et høyt, klart og rungende NEI!
Fredningen beskytter denne kulturarven mot de som gjerne ikke har
et like bevisst forhold til tilhørighet, identitet, arkitektur og estetikk.
Biblioteket betyr enormt mye for Haugesundere. Med litt ekstraarbeid, noe høyere kostnader og noen uventede problemstillinger,
så har vi klart å gi folk i Haugesund tilbud om å bruke Norges
vakreste(?) bibliotek fra
tidlig om morgenen
til sent på kvelden. De
elsker tilbudet og fyller
huset med innhold – jeg
mener det har gått fra å
være et bibliotekarbibliotek til å bli et folkebibliotek, i ordets rette
forstand.

De ansatte er fornøyd med
nyoppussett bibliotek, her er
biblioteksjef Marianne Hirzel
bak skranken.
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easyOPAC - Nytt grensesnitt
integrert mot Bibliofil.
Tekst: Peter Rodenberg, Inlead
Med CMSløsningen fra Inlead
blir hjemmesider og
websøket i Bibliofil
tettere integrert

Inlead har utviklet et nytt hjemmeside-grensesnitt (CMS) til nye Bibliofil på web. Løsningen integrerer funksjonaliteten fra den nasjonale
danske CMS-løsningen sømløst med Bibliofils webgrensesnitt. Designet
kan justeres av biblioteket selv, eller vi kan utvikle et eget design.

easyOPAC leveres som en skybasert løsning (SaaS-løsning) som
driftest, kjøres og videreutvikles av Inlead i samarbeid med 		
Bibliotek-Systemer As
Du kan se løsningen i drift hos Øygardsbiblioteka på
www.oybib.no – denne siden blir løpende videreutviklet.
For flere opplysninger og/eller priser, kontakt Inlead: info@inlead.dk
Postvisning i
Bibliofil viser til
artikler eller
arrangmenter som
er omtalt på
hjemmesidene

Den integrerte løsningen fungerer på alle webplattformer og i Bibliofilappen.
Den sømløse integrasjonen betyr bl.a at det
• er søketilgang fra forsiden og alle andre sider
• er mulighet for materiell-karuseller på forside og undersider.
• kan krysslinkes fra hjemmesider og til websøk for formidling av
aktuell litteratur for arrangementer og artikler på hjemmesidene.
• kan vises relaterte arrangementer og artikler i trefflisten og på
postvisningssiden i websøket.
CMS-delen tilbyr en rekke redaksjonelle sideverktøy og formidlingsmuligheter, herunder:
• Forsiden og hovedsidene for menypunktene kan redigeres med
«drag and drop»-funksjonalitet
• Forsidene bygges opp av lister som til en hver tid viser sist
oppdaterte artikler, listene oppdateres automatisk
• Søkbar arrangementskalender med mulighet for billett-integrasjon
• Informasjon om filialer og åpningstider med kart-integrasjon og
visning av hele årets åpningstider (betjent og ubetjent)
Redigeringsprogrammet tilbyr bl.a:
• Felles bilde- og filarkiv.
• Rollestyrt brukerhåndtering.
• WYSIWYG-redigering av alt innhold. (What You See Is What You Get)

I beskrivelsen av
et arrangment på
hjemmesidene
viser man til titler
i bibliotekbasen
som er relatert til
arrangementet.

Les mer her: http://inlead.dk/no/formidlingslosninger/#easysuite
Det finnes mange tillvalgsmuligheter til easyOPAC, f.eks:
• Kart over biblioteket så lånerne kan orientere seg og finne frem.
• Innholdsdeling på tvers av kommuner, som benytter samme løsning
• Støtte av eventuelt samarbeid med andre institusjoner som
f.eks høyskoler, museer, kulturhus eller andre.

Møt oss på Bibliotekmøte i Haugesund 18. - 20. mars 2020.
Vi inviterer alle deltagere på Bibliotekmøte velkommen til «Faglig Vorspiel»
på konferansehotellet torsdag 19. mars kl 17.15. I en avslappet atmosfære
presenterer vi nyheter i Bibliofil og serverer forfriskninger og snacks.

Vi samarbeider med Inlead, og de har sin stand rett ved siden av oss. De vil
blant annet vise hvordan biblioteket kan sette opp nye nettsider med tett
integrasjon mot Bibliofil. Se også egen artikkel her i dette InfoBrevet.

Få et glimt av de nye og brukervennlige løsningene i Bibliofil, samtidig som
vi varmer opp til Bibliotekmøtets festmiddag på kvelden!

Vel møtt i Haugesund!

Dere vil også treffe oss på utstillingen de tre møtedagene, hvor vi i tillegg
til nytt grensesnitt i Bibliofil, presenterer nyheter i Meråpent bibliotek og
demonstrerer selvbetjeningsenheten Hermod.
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Velkommen til Narvik
Tekst og foto: Arbeidsutvalget
fottøy og kle deg som du vil, enten det er olabukse og skjorte, kjole med
støvler eller turbukse og ulltrøye du liker best. Tar du med ei god jakke, kan
du bruke sjansen til å nyte den friske nordlandske våren oppe i høyden.
Vi kan også love faglig påfyll for både den teknisk systemorienterte som
liker å utforske alle nye digitale muligheter, og for den som er mest opptatt
av møte mellom mennesker, veiledning og service. Hvordan påvirker de
digitale løsningene måten vi jobber på? Hvilke muligheter åpner seg hvis vi
bruker systemene og verktøyene vi har på beste måte? Hva er beste måte?
Hvordan kan vi lære av hverandre og få til utvikling av tjenestene? Dette og
mer til vil foredragene komme inn på og det settes av god tid til erfaringsutveksling, refleksjon og nettverksbygging underveis i programmet.

Narvik bibliotek er vertsbibliotek for Brukermøte 2020.

Narvik bibliotek er vertskap for årets møte for brukere av Bibliofil. Like ved
siden av biblioteket ligger konferansehotellet Scandic Narvik. Møtet holdes
fra kl. 12 tirsdag 5. mai til kl. 15 onsdag 6. mai. Det vil være mulig å bestille
overnatting fra mandag ettermiddag for de som ønsker å komme til byen
dagen før, eller man kan velge å ta første morgenfly og rekke fram til lunsj
og registrering på tirsdagen. Flybussen stopper rett utenfor hotellet.
Vi kan ikke love hverken nordlys eller midnattssol i mai, men det vil
utvilsomt bli en flott opplevelse å spise middag høyt oppe i fjellsida på
Fjellheisrestauranten, der eneste adkomstvei er gondolbanen. Husk godt

Noen stikkord for programmet er:
• erfaringer med regional organisering av Bibliofil-samlinger som
kompetansehevende tiltak
• Bibliofil på web
• informasjon om systemutviklingsarbeidet
• foredrag om strømming og hvordan «alle» kan få det til
• «Den frittgående bibliotekar»
Årsmøte for Bibliofilforeningen (brukerorganisasjonen for oss som bruker
Bibliofil) holdes onsdag morgen. Det er åpent for alle og vil inneholde litt
informasjon om arbeidet i de ulike fagutvalgene i tillegg til årsmøtesaker.
Påmeldingsskjema finner du her: http://www.arbeidsutvalget.no/
cgi-bin/webmail?form=brukermote2020

«Det brenner på biblioteket!»
Tekst og foto: Rigmor Haug, Larvik bibliotek
Larvik bibliotek ble totalskadd
i brann 16. november 2019

Dette var meldingen som
tikket inn på mobilen tidlig en
morgen i november. Ingen god
start på dagen. Larvik bibliotek
sto i brann lørdag 16. november
2019, og skadene ble svært
omfattende.

var et trekløver, og brannen startet i kløveret hvor barneavdelingen var. I
kjelleren hadde vi to magasin, et av dem med hele lokalsamlingen. Det
rommet er svart, og det aller meste der inne er nok tapt.
Bøkene som stod på hyller langs veggene (ikke på hjul), ble så hardt skadet
av vann og røyk at de ikke kunne reddes. Før de endte sine dager måtte vi
sørge for å merke dem i basen. Vi ville ikke slette disse, for vi ønsker å vite
hva som er tapt. Løsningen ble en masseendring slik at de fikk ny plassering «brannskade». Denne jobben gjorde vi på branntomta. Vi satte opp
et lite trådløst nettverk, brukte bærbare maskiner med håndskannere og
brukte masseendring i Bibliofil på web. Arbeidsforholdene var litt spesielle,
men 15 676 medier fikk ny plasseringskode på denne måten.

Så hva gjør man da?
Det er mye man må ta tak i etter en brann og her skal jeg si litt om de
tekniske grepene vi tok:
• Vi hadde servere på huset. Da det brant stod serverne i eget serverrom som ikke ble berørt av flammene, men røyken fant veien inn.
Vi flyttet Bibliofil-serveren til fjernkjøring hos Bibliotek-Systemer As.
• Vi ble fjernet fra Biblioteksøk, og sperret muligheten til å bestille
fjernlån fra vår base.
• Vi måtte endre en del statuser i basen. Alt som hadde status
«På hylla» på hovedbiblioteket da det brant, litt over 98 000
eksemplarer, fikk ny status «uavklart». Mange av disse er pakket
ned i esker og satt på lager. Status er fortsatt uavklart, for vi vet ikke
hvordan det står til med tanke på vannskader/røykskader.
• Avdelingene i Larvik fikk nytt navn: «Larvik (midlertidig i Stavern)»
slik at vår lille avdeling i Stavern nå håndterer både egne og Larvik
sine medier.
• Da det brant var 12 700 medier utlånt og dermed reddet! Det er
for mange til å sette dem på hylla i Stavern, som er en avdeling
med plass til litt over 6000 medier. Det ble laget en jobb som sørger
for at det som tilhører Larvik etter innlevering får ny plasseringskode
«utilgjengelig».
Brannmannskapene var flinke til å sikre verdier og fraktet alle hyller på hjul
inn i den delen av biblioteket som var minst berørt av brannen. Bygget

Ansatte ved biblioteket endrer status på skadet materiale i det brannskadde biblioteket.

Teknisk utstyr tåler ikke brann, vann og røyk. Mye er tapt. Vi har forsøkt å
redde automater og portaler, men vi vet ikke status på disse enda.
De to avdelingene våre kom på beina igjen 27. november, bare 10 dager
etter brannen. Vi har halvtykke klienter, med egen server som har stått
i Larvik. Ny server er nå plassert i Stavern, og vi har publikumsmaskiner
i drift både i Lardal og Stavern. Snart også i Larvik. Vi har kun hatt ett
innleveringspunkt i Larvik men nå har vi fått lokale til et pop-up bibliotek!
Et midlertidig bibliotek vil komme senere, nå gleder vi oss til å få i gang
pop-up biblioteket!
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Nyheter i Bibliofil på web
Statistikk

Den webbaserte utlånsstatistikken er tilpasset Bibliofil på
web. Rapporten inneholder alle de gamle valgene, men
også nye ting. Det viktigste er flere presentasjonsvalg
(tidligere var grensen 4) og flere grafer.
De andre rapportene vil følge utover våren.

Betaling av purregebyr for lånere
i Familiemappa
Nå er det mulig å betale purregebyr i appen og via Mine
Sider for lånere man har i sin Familiemappe. Hvis poden
har fått et gebyr kan mor eller far betale dette via sin
innlogging i appen/Mine Sider. Gebyret kan betales via
Vipps, Mastercard, Visa eller Bankaxept.

Nå kan du se og betale purregebyrene for lånere i din Familiemappe.
Utlånsstatistikken i Bibliofil på web har støtte for flere grafer.

ID-porten

Elevimport

Bibliofil på web støtter innlogging ved hjelp av ID-porten.

Elevlister kan importeres automatisk fra IST Extens.

Bibliofil på web har fått en integrasjon mot ID-Porten.
Dette gir lånerne mulighet til å logge inn med BankID,
BankID på mobil og MinID. Den er basert på samme
plattform som Feide og krever at lånerne har registrert
fødselsnummer i Bibliofil. Lånere som ikke er registrert på
biblioteket kan bruke ID-Porten for å opprette seg som
gjestelåner og eventuelt signere lånereglene ved hjelp av
ID-Porten. Tjenesten forutsetter at kommunen allerede
har en avtale med ID-Porten og kan bestilles hos bestill@bibsyst.no
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Bibliofil har fått en mer komplett integrasjon mot IST
Extens hvor vi kan importere elevlistene fra rådata (XML)
med knytning mot skoler, grupper og foresatte. Importen
kan også ta med ansatte hvis det er ønskelig, og under
importen kan Bibliofil gi PIN-koder til elevene i et avtalt
regime. Tjenesten kan settes opp slik at skolene og
gruppene holdes automatisk oppdatert hver gang elevlistene lastes opp til oss. Send en e-post til
bestill@bibsyst.no for mer informasjon og et godt
tilbud.

Frå tjue år med Mikromarc
til Bibliofil på web
Tekst og foto: Geir Bergstrøm, Sandnes bibliotek
Heldigvis hadde me
forberedt oss litt på det
og fått ordna det slik at
utlånsmaskinane våre og
Meiråpent-anlegget vårt
kunne kommunisera med
serveren trygt over Internett.
Eit møte og eit tillegg til
kontrakten om kven som
skulle yte support på koplinga mellom dei to netta var
til slutt det som måtte til.
Heilt i slutten av første dag
fekk me endelig oppretta
koplinga mellom dei to
Både publikum og tilsette i Sandnes har tatt godt i mot Bibliofil som nytt biblioteksystem.
netta. Då vakna også det
gamle innleverings- og sorteringsanlegget vårt til liv og kvikna til
Det er ikkje ofte eit bibliotek byter biblioteksystem. For oss i
og med litt til samanlikna med tidlegare.
Sandnes var det over tyve år sia sist, då me byta frå Media til
Mikromarc. Få hos oss huskar koss det var. Stress var det nok.
Det er nemleg mykje arbeid å byta biblioteksystem. Uttrekk må No etterkvart har me også fått på plass kvitteringsskrivarar og
justert oppsettet og innstillingane til nokonlunde slik me vil ha
tas frå det gamle systemet, konverterast og gjerne ryddast i,
det. Det er endå mykje som er forskjelleg ifrå Mikromarc og som
biblioteksautomatane må bli satt opp på nytt, personalet må
me lærar oss å bli vant med.
lærast opp, og publikum må bli informert om alle endringane
som råkar dei. Rutiner ein har hatt i tyve år blir røska opp i!
Etter tyve år med same system er det sjølvsagt mange vanar
Sandnes bestemte seg tidleg for å bli med på anbudsprosessen me har utvikla oss og ting som me derfor kjem til å sakna frå alt
som måtte vera av nye system. Det største savnet er nok
til Rogaland fylkesbibliotek og også at me ville vera først ute.
eksemplarmodulen til Mikromarc. Her kunne ein henta ut mykje
data og endra på det meste utan å ha materialet for hånde.
Like etter sommaren gjekk me derfor i gang med å få tatt
prøveuttrekk frå Mikromarc. Dato for endeleg uttrekk blei raskt
satt til å vera 10.09.2019, med kursing i Bibliofil dagen etter og Publikum er nok dei som opplever størst framgang. Endeleg har
me ein app og ei moderne løysing på nett. Lånarane har alt tatt
oppstart 12.09.2019.
godt i bruk kor mykje enklare det er å bestilla materiale i Bibliofil.
Nokre dagar når løpenummera på hentelappane til godt over
Det blei noko travelt. Bakanom lå det at alle Sandnes-skolene
hundre.
også måtte vera over på nytt system innan slutten av oktober.
Då er det greitt å ha nokon som er dreven i konvertering av
biblioteksbasar å forhalda seg til. Ola Thori Kogstad hadde
første prøvekonvertering klar tidleg i august og etter me
hadde fått sett igjennom denne og kome med innspel, kom
det fortløypande fleire i løpet av første halvdel av september.

Ein god del ting er også klart langt mer intuitivt i Bibliofil på
web, noko som er reflektert i kor få spørsmål det har kome frå
dei biblioteksansvarlege på skulane sia dei blei byta over. Ei av
dei nemnte at det å katalogisere og legga inn nytt materiale var
såpass enkelt at ho blei reint skeptisk!

Dagen etter me hadde blitt kursa i Bibliofil var det på tide å
starta opp. Biblioteksbasen var klar, truleg betre enn på mange
år, og oss tilsette var så forberedt som ein kan vera etter eit
dagskurs.

Noko av det mest spennande er at me no har eit system som
endrar på seg, månad for månad. Store endringar kan det også
vera. Særs positivt er det at ting me melder inn raskt blir tatt
tak i og som regel blir fiksa på eit øyeblikk eller iallefall i neste
versjon, som då ofte er rett rundt hjørna.

Ikkje alt var like klart. Nettet vårt var endå ikkje kopla opp mot
nettet til Bibliotek-Systemer As i Larvik. Eit problem når ein har
hastverk, er å forsikra seg at ein får med seg dei andre i
kommunen som også må gjera ting for at alt skal fungera.

No har me begynt å bli vant og nokså komfortable med det nye
systemet og me gleder oss til videre utvikling og vår moglegheit
til å setta preg på den.
Infobrev 1/2020
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Vi gratulerer!
Bibliofil-familien utvides og siden sist kan vi ønske disse
velkommen:

TIPSHJØRNET
Tilbakeføre lån i Bibliofil på web

Folkebibliotek:
Ryfylkebibliotekene Finnøy, Hjelmeland, Sauda, Strand
og Suldal

Det hender at det mangler DVD-plater eller CD-er i filmer eller lydbøker
som lånerne har levert inn. I innstillingene kan man aktivere at lånet skal
kunne tilbakeføres til låneren som sist lånte den. Dette må gjøres i løpet av
tre dager etter at materialet ble levert, etter dette slettes lånerinformasjonen.

Andre:
Utstyrsbiblioteket Elverum og Hjelpemiddellager i
Kongsvinger

Det er nå mulig å tilbakeføre lån også i Bibliofil på web for bibliotekarer
(m2-int).

Skolebibliotek:
• Hanøy skole i Askøy
• 5 skoler i Sveio: Aukelandshamn, Førde, Sveio,
Valestrand og Vikse skuler
• 11 skoler i Sola. Barneskoler :Dysjaland, Grannes,
Haga, Håland Røyneberg, Sande, Skadberg, Sola og
Storevarden, samt Sola ungdomsskole og Tananger
ungdomsskole.

Får du inn en DVD, en lydbok eller lignende som mangler en CD-plate, et
kart eller annet, kan du skanne strekkoden i søkefeltet i Bibliofil på web. Når
du gjør dette vil tittel og eksemplarnummer slås opp. Hvis det er kort tid
siden materialet ble levert vil det også være mulighet til å tilbakeføre lånet.
Når du velger å tilbakeføre lån får du mulighet til å skrive en beskjed til
låner, f.eks «Mangler en DVD», og du signerer med initialene dine. Når du
tilbakefører sendes det e-post eller sms til låner med beskjed om at lånet er
tilbakeført, og hvorfor. Det skrives også ut en lapp dere kan legge i coveret.
I lånerens liste over lån vil man se at lånet er tilbakeført, og låneren vil også
varsles om dette på startsiden sin i Bibliofil-appen.
Ønsker dere mulighet til å tilbakeføre lån, ta kontakt med BibliotekSystemer As.

I tillegg har vi slått sammen følgende
bibliotek p.g.a. kommunesammenslåinger:
• Hurum og Røyken er slått sammen med Asker
bibliotek.
• Fet, Skedsmo og Sørum er slått sammen til Lillestrømbibliotekene.
• Revetal (Re) er slått sammen med Tønsberg og Færder
bibliotek.
Meråpent
• Stokke, Råde, Kviteseid og Rømskog

Skriv inn en
melding til låner
og signer med
dine initialer før
du tilbakefører.

Velkommen til kurs
Vi arrangerer kurs i Bibliofil på web i
Larvik på disse datoene:
12. mars: Kurs for skolebibliotekarer
26. mars: Innføring i Bibliofil på web
27. mars: Administrering av Bibliofil
på web for systemansvarlige

8. januar var det offisiell åpning av Meråpent
bibliotek i Stokke. Her er ordfører i Sandefjord
kommune Bjørn Ole Gleditsch og biblioteksjef
Berit Borgen. Foto: Hilde Anvik, Stokke bibliotek

Fornøyd Meråpent-bruker,
Rolf Erling Grimstad, logger
seg inn på biblioteket.
Foto: Hilde Anvik

For mer informasjon om kursene,
se vår kurskatalog på
http://www.bibliofil.no

I mars arrangerer vi flere
«Bibliofil på web»-kurs her i Larvik.

Vi tilbyr også regionale kurs på forespørsel.
For påmelding eller forespørsel om lokale kurs, kontakt oss på kurs@bibsyst.no
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