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Bibliofil og 
badminton
Stadig flere bibliotek låner ut utstyr som sykler, ski, soveposer, 
hengekøyer og telt. Bibliofil fungerer godt også til dette!
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Bibliofil er navet
Bibliofil på web blir stadig rikere på funksjonalitet, pakket inn i et moderne grensesnitt, 
med funksjoner og tjenester der både lånere og bibliotekarer forventer å finne dem. Alle 
deler av Bibliofil knyttes tettere sammen, og funksjonalitet grupperes fritt for å støtte god 
arbeidsflyt. Dette skjer gjerne på tvers av de tidligere modulene i Bibliofil.

Vårt arbeid med å utvikle Bibliofil på web er altså så mye mer enn å flytte Bibliofils  
funksjonalitet fra den eksisterende klient-/tjenerløsningen og over i nettleseren. 

I den fasen vi er nå, er kravene fra storbybibliotekene i Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand i stor grad førende for utviklingen. Vi utvikler Bibliofil på web i tett samar-
beid med storbybibliotekene, noe som gjør at vi får umiddelbar tilbakemelding på ny  
funksjonalitet som introduseres. Det tette samarbeidet åpner også for å prioritere ønsker 
om ny funksjonalitet underveis, dersom storbybibliotekene prioriterer dette. Disse ønskene 
er gjerne funksjonalitet som ikke er fanget opp i den opprinnelige kravspesifikasjonen. Denne 
arbeidsmåten gjør utviklingen mer fleksibel, og bidrar til at Bibliofil blir bedre totalt sett.

Egenskapene ved nettleseren som plattform for Bibliofil legger til rette for ny funksjonal-
itet for bibliotekarene. Her skjer det mye spennende. Det ferskeste eksemplet på slik ny 
funksjonalitet er registrering av lånere ved overgang til ubetjent åpningstid i Meråpne  
bibliotek. Med Bibliofil på web på smarttelefonen eller nettbrettet, går bibliotekarene 
runden i biblioteket ved slutten av betjent åpningstid og sørger for at lånerne som er i 
lokalene autentiserer seg. Samtidig som man får sjekket at lånerne faktisk er godkjent for å 
bruke Meråpent bibliotek, blir også deres bruk av Meråpent bibliotek statistikkført.

Bibliofil på web er et biblioteksystem som i seg selv er svært rikt på funksjonalitet. Imidlertid 
er Bibliofil også et verktøy for bibliotekene for å integrere med eksterne tjenester som de 
ønsker å tilby sine lånere. Det er i hovedsak tre typer funksjoner som Bibliofil kan bistå med.

Det første er autentisering. Bibliofil kan brukes som inngangsport til eksterne tjenester 
som f.eks. PressReader. Når lånerne er logget inn i Bibliofil, er de også godkjent for enkelte  
digitale tjenester biblioteket tilbyr.

Det andre er søking i eksterne kilder, med presentasjon av resultatet i Bibliofil. Hensikten 
med dette, er å kunne tilby lånerne bibliotekets totale tilbud på ett sted. Om tilbudet er 
fysiske eksemplarer som finnes i biblioteket, eller digitale eksemplarer som låneren kan låne 
eller laste ned fra eksterne aktører, så er det det totale tilbudet som er viktig for biblioteket 
å vise fram. Det kan de i Bibliofil.

Det tredje er å gi lånerne all informasjon om aktivitet låneren har på biblioteket på ett sted. 
I lånerens oversikt framkommer alle utlån, reserveringer og forøvrig utestående forhold 
låneren har i Bibliofil. I tillegg vil Bibliofil inneholde tilsvarende informasjon fra eksterne 
kilder, der det er åpnet for dette.

Bibliofil har i dag en tett integrasjon med eBokBib, utlånssystemet for e-medier, som for tiden 
benyttes av storparten av bibliotekene i landet. I denne integrasjonen dekkes både søking 
og visning av låneraktiviteter. For søking er det slik at treff for eBokBib vises i et eget fanekort 
i Bibliofil, og postvisning inneholder dyplenking til katalogposten i eBokBib. Det betyr at en 
låner som bruker f.eks. Bibliofils app, vil kunne gå direkte fra søking til å låne e-mediet i eBok-
Bib. Merk forøvrig at eBokBib vil bli terminert ved utgangen av inneværende år.

Med vår erfaring med utvikling og drift av eBokBib, har vi klare krav til integrasjon med  
utlånssystemer for e-medier i Bibliofil. Vi har allerede hatt et møte med BookBites som 
brukes av noen bibliotek i landet, slik at BookBites kan kunne utvikle funksjonalitet som 
sikrer god integrasjon med Bibliofil i framtida.

Dersom det lanseres flere utlånssystemer for e-medier på det norske markedet, kommer vi 
til å ta kontakt med disse for å legge til rette for tett integrasjon.

Vi jobber i disse dager med tilsvarende funksjonalitet for integrasjon med Bokhylla.no.  
Her vil det være integrasjon i søk som blir det sentrale, med treff fra Bokhylla.no vist i  
Bibliofil. Lånerne kan så gå videre og lese tittelen i Nasjonalbibliotekets løsning.

Vi er også overbevist om at det blir flere eksterne tjenester vi på tilsvarende vis kan  
integrere med Bibliofil i framtida.

Bibliofil er navet i bibliotekenes presentasjon av sine tilbud til lånerne. Tett integrert og alt 
på ett sted.

Ola Thori Kogstad, daglig leder

LEDER En kano og den nyeste til Nesbø, takk!
Tekst og foto: Hans Martin Enger, 
Oppegård bibliotek

I BUA1) på Oppegård bibliotek kan du låne et 
bredt utvalg av fritidsutstyr med bibliotekets 
lånekort, alt fra sykler og ski til kanoer og 
hengekøyer.

Gratis utlån av fritidsutstyr er bra for folkehelsa, 
miljøet og inkludering. Samtidig gir utstyrsut-
lånet biblioteket et bredere tilbud, nye lånere og 
enda bedre omdømme.

13.000 utlån
I 2016 ble Oppegård bibliotek kontaktet av 
lokallaget til Framtiden i Våre Hender (FIVH). 
Organisasjonen hadde skaffet midler til innkjøp 
av fritidsutstyr for utlån, og nå var de på jakt 
etter en måte utstyret kunne gjøres tilgjengelig 
for innbyggerne. Biblioteksjef Aase-Liv Birkenes 
var positiv til å prøve ut et samarbeid der 
biblioteket stod for utlån, innlevering og 
katalogisering av utstyret.

To og et halvt år etter åpningen av «BUA 
Oppegård» har vi lånt ut over 13.000 ting, på 
det meste over 1300 ting på en måned 
(februar i år). Aller mest populært er utstyr til ski 
og friluftsliv, og dessuten kanoer og SUP (stand 
up paddle) til bruk på vannet utenfor biblioteket. 
Daglig har vi lånere som uttrykker stor begeistring 

FAKTABOKS

Tips til deg som vil ha 
BUA på ditt bibliotek
1. Ta kontakt med BUA Norge (https://www.bua.io/). 
 De sitter på kunnskap, ressurser og et nettverk som 
 er til stor inspirasjon og nytte.

2. Snakk med andre bibliotek som driver utstyrsutlån, 
 vi har mye å lære av hverandre.

3. Skaff gode samarbeidspartnere og gjør gode avtaler, 
 for eksempel med frivillige organisasjoner, 
 kommunens kulturavdeling, frivilligsentralen, Ute-
 kontakten eller næringslivet.

4. Søk om midler. Ulike stiftelser har gitt midler til drift 
 og utstyr. Aller mest midler til BUA-ordningene 
 kommer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

5. Vær i dialog med Bibliotek-Systemer As. Flere 
 bibliotek driver med noe av det samme og alle vil ha  
 utbytte av andres tilpasninger og innovasjon.
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En kano og den nyeste til Nesbø, takk!

og takknemlighet over ordningen, eller som knapt kan tro det 
er sant at det er helt gratis.

Biblioteket har ikke senket ambisjonene for våre tradisjonelle 
tjenester, selv om vi har begynt med noe nytt. Utstyrsutlånet 
krever mye tid og det har vært viktig for biblioteket å sette 
grenser for hva som er bibliotekarenes oppgaver. BUA-
suksessen hos oss er derfor avhengig av et tett samarbeid 
mellom FIVH, biblioteket og frivillige som legger ned en stor 
arbeidsinnsats.

Bibliofil og badminton
Vi bruker Bibliofil til katalogisering av fritidsutstyret. Det gjør at 
lånere enkelt kan skaffe seg oversikt over hva slags utstyr og 
hvilke størrelser vi har, og om det er ledig. Vi har også 
laget en egen nettside for utstyrsutlånet 
(oppegard.folkebibl.no/BUA), slik at du kan få oversikt over 
alt utstyret, sortert i serier og med klikkbare bilder. Klikker du på 
sykkelbildet får du oversikt over alle syklene vi har inne.

Bibliofil fungerer veldig godt til å katalogisere nær sagt 
hva som helst. Vi sorterer utstyret i serier, legger inn nød-
vendig tilleggsinformasjon og tilpasser lånetid. Samtidig har 
muligheten for dialog med Bibliotek-Systemer As for å gjøre 
mindre endringer og tilpasse systemet vært avgjørende. 
For eksempel fant vi tidlig ut at venteliste og reservering var 
lite hensiktsmessig for fritidsutstyr. Vi har derfor deaktivert 
reservasjonsmulighet for BUA-utstyret. Det samme gjelder 
muligheten for å fornye lån. Det finnes fortsatt ting vi 

savner mulighet for, for eksempel en form reservasjon for en 
bestemt periode fram i tid. Dette har vi håp om å få på plass 
etter hvert.

BUA-nettverket vokser raskt og det popper opp ordninger 
over hele landet, så langt 94. Kun et fåtall er foreløpig knyttet 
til bibliotek, og det finnes mange måter å lykkes med 
driften. Men erfaringen fra Oppegård er at kombinasjonen 
gir store fordeler med tanke på tilgjengelighet, åpningstider 
og system for katalogisering og utlån.

1) BUA er et landsomfattende nettverk av utlånsordninger med felles mål om å bidra til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk.

Trond, Tommie og Jostein på dugnad i forbindelse med skifte fra vinterutstyr til sommerutstyr. Ca. 12 frivillige jobbet i mange timer og fikk til og med preparert skiene 
underveis. Helt uten at bibliotekets egne besetning var involvert.

Her er BUA-rommet bugnende av sommerutstyr. I forbindelse med ferier er rommet 
ofte tilnærmet tomt.
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Målet med det nye produktet er å gjøre mottak 
av bøker og andre medier så lite tidkrevende som 
mulig. Alt bibliotekene trenger å gjøre når bok-
pakkene kommer fra Biblioteksentralen, er å endre 
bøkenes status i Bibliofil.

I dag må mediene søkes opp, knyttes mot katalogposten 
og merkes lokalt når de mottas fysisk av biblioteket. Det er 
denne prosessen som blir kortet ned med Hylleklare bøker, 
slik at bøkene raskt og enkelt blir klare for utlån.

Samarbeid mellom nettbutikk og bibliotek-
system
Med Hylleklare bøker får bibliotekene medier med RFID-
brikker, strekkodeetiketter og oppstillingssignatur. For å få til 
dette har Bibliotek-Systemer As og Biblioteksentralen samar-
beidet om dataflyten som foregår mellom Biblioteksentralen 
og Bibliofil når nye medier bestilles via Biblioteksentralens 
nettbutikk og poster opprettes i Bibliofil. 

Biblioteksentralen skal tilby 
«hylleklare bøker» for Bibliofil-bibliotek

Ferdig pregede RFID-brikker
I praksis vil RFID-brikkene komme til bibliotekene ferdig 
preget med samme strekkode som mediet har i Bibliofil, 
samt bibliotekets navn trykket på brikken. Strekkodeetiketten 
vil inneholde metadata om boken, samt oppstillingssignatur 
og strekkode som samsvarer med ID i Bibliofil. I utgangs-
punktet brukes data fra Biblioteksentralen, men det vil også 
være mulig for bibliotekene å angi egen oppstillingssignatur i 
nettbutikken, der de har lokale preferanser.  

Enklere arbeidsrutiner
Ideen til Hylleklare bøker fikk Biblioteksentralen fra Tønsberg 
og Færder bibliotek. De ønsket å forenkle alle sine arbeids-
rutiner knyttet til mottak av bøker, for å få frigjort tid til 
publikumsrettet arbeid, formidling og arrangement. Det var 
også et mål å samordne interne arbeidsoppgaver på tvers av 
de ulike avdelingene og lokalbibliotekene i de to kommunene. 

Fornøyde lånere
Det aller viktigste er likevel at Hylleklare bøker kan bidra til 
mer tilfredse lånere. Mange venter ivrig på de nyeste bøkene, 
og jo fortere biblioteket får bøkene ut i hyllene, jo raskere 
får lånerne tilgang til dem. I prinsippet kan biblioteket låne 
ut bøkene i det de ankommer biblioteket – boka er allerede 
klargjort for utlån. Det er kun en liten statusendring som er 
påkrevd. 

Når lanseres produktet?
Vi har gjennomført siste tester med Tønsberg og Færder 
bibliotek og alt fungerer som forventet. Vi skal nå presentere 
tjenesten for utvalgte bibliotek og forventer lansering kort tid 
etter dette. For mer informasjon, ta kontakt med Bibliotek-
sentralens kundesenter.

(Lenke: https://www.bibsent.no/Kundesenter.aspx)

Tekst og foto: Fredrik Lødding, Biblioteksentralen

Slik vil etikett for strekkode og 
oppstillingssignatur se ut

RFID-brikke både preges og programmeres 
med bokens strekkode

Vi introduserer et nytt og enklere bord, til bruk for selvbetjening. Som de andre 
produktene vi tilbyr har bordet høyderegulering, med tanke på universell 
utforming.

Med en størrelse på 60x100 cm, har det god plass til en selvbetjeningsenhet 
som f.eks Høder (se bildet). Bordet leveres med en bordplate i grå laminat.

Bordet kan leveres flatpakket, ferdig sammensatt eller som en fullverdig 
selvbetjeningsenhet med f.eks Høder ferdig montert.

Kontakt oss (bestill@bibsyst.no) for tilbud!

Nytt bord for 
selvbetjening

Vi tilbyr nå et nytt og enklere bord til bruk for 
selvbetjeningsenheter som for eksempel Høder.
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Synes du det er ubehagelig å måtte «jage» lånerne på dør 
for at de så kan logge inn igjen ved overgangen til Meråpent 
bibliotek? Det er det nå en slutt på! I Bibliofil på web får 
du nå mulighet til å sjekke lånere inn i Meråpent bibliotek. 
Denne løsningen forutsetter Meråpent løsning levert av 
Bibliotek-Systemer As og en skjult innstilling som blir aktivert 
av oss. 

I steden for at lånerne fysisk må ut av biblioteket for så å 
logge seg inn igjen, kan bibliotekansatte nå sjekke inn 
lånerne i Meråpent løsning ved hjelp av Bibliofil i nett-
leseren. Før stenging av betjent åpningstid kan man ta 
med nettbrettet, smarttelefonene (eller laptoppen) rundt i 
lokalet og spørre om lånerne ønsker å fortsatt være der når 
biblioteket blir ubetjent.

Muligheten ligger i menyvalget Lånere. Du skanner lånekortet 
til dem som er i biblioteket, eller søker opp på navn. Du får med 
en gang beskjed om låneren har signert avtalen om tilgang til 

Sjekk inn lånere i Meråpent bibliotek
Meråpent bibliotek. Har låneren ikke signert avtalen, kan dere 
gi tilgang der og da (så ha med noen avtaler når du går rundt). 
Når låneren får tilgang logges h*n automatisk inn. Lånere som 
allerede har signert avtalen logges inn. Dere vil også se en 
oversikt over hvor mange og hvem som har logget inn.

På startsida i appen kan lånerene også få beskjed om h*n har 
tilgang til Meråpent bibliotek eller ikke, dette er uavhengig av 
leverandør.

Med ett låneroppslag 
kan du logge lånere inn 
i Meråpent løsning og gi 
tilgang til de som ikke har 
tilgang. Du vil hele tiden 
ha oversikten over hvem 
som er logget inn.

Det hender at samme låner ligger inne flere ganger i basen. I 
Bibliofil på web har vi nå laget et verktøy for å slå sammen lånere 
som tilsynelatende er like, det vi kaller duplikate lånere. Har lånerne 
lån eller reserveringer på flere kort vil disse bli flyttet til det kortet 
dere velger å beholde. Kortet som dere ikke beholder vil ikke kunne 
brukes mer.

Valget «Slå sammen duplikate lånere» ligger under menyvalget 
Lånere, dette må aktiveres av oss i Bibliotek-Systemer As.

Når systemet har funnet frem til kandidater for deduplisering vil 
du få en oversikt over antall duplikatgrupper. En duplikatgruppe 
består av én eller flere lånere systemet tror er like og som dermed 
kanskje skal slåes sammen. Oversikten kan begrenses ved å enten 
velge ulike lånerkategorier, eller hvilken duplikattype dere vil se 
på. Duplikattypene kan være lånere med samme fødselsnummer, 
eksakt like navn, likt navn og fødselsdato eller omtrent, eller upresist 
like navn. Navn omtrent og upresis er nettopp det – omtrentlig og 
upresis... ofte kan det kun være initalene som er like.

Deduplisering 
av lånere

Når du går inn på en duplikatgruppe vil systemet foreslå én å 
beholde. Du kan selv endre på dette hvis du mener at systemet 
har foreslått gal kandidat. Man kan plukke opplysninger fra de 
ulike duplikatene i en gruppe og sette det sammen så man får én 
lånerinnførsel med riktige opplysninger. Man vil hele tiden kunne se 
hvilke opplysninger som vil bli lagret på låneren.

Av og til vil man beholde lånerne, selv om systemet mener de er 
duplikate. Et typisk eksempel på det er «Teinå skole v/Ola Nord-
mann». I disse tilfellene kan man velge å markere låneren med 
«ikke slett meg» når man er inne på dedupliseringsgruppa. Da vil 
denne låneren bli beholdt som den er. 

Deduplisering av lånere vil kunne være tilgjengelig i Bibliofil på web. 
Det kan være en møysommelig og tidkrevende jobb, men heldig-
vis ikke en jobb man må gjøre ofte! Vi håper at grep vi har tatt i 
forbindelse med lånerregistrering i Bibliofil på web vil gjøre at det i 
fremtiden blir vanskeligere og opprette duplikate lånere i Bibliofil.

Du vil hele tiden kunne 
se en forhåndsvisning av 
opplysningene som vil 
lagres på den sammen-
slåtte låneren.

Systemet har hentet fram 
en oversikt over lånere de 
mener er like.

Du kan sette sammen 
opplysninger fra ulike 
lånere og samle dem til én 
riktig lånerinnførsel
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I år var det rekordmange som hadde tatt turen til Stavanger og 
årets Brukermøte. Møtet ble innledet med opplesning fra novellen 
Karen av Alexander Kielland, vekselvis på arabisk og norsk, og fort-
satte med fokus på vertsbyen hvor Åsmund Ådnøy fra Sølvberget 
bibliotek- og kulturhus snakket om «formidling på alle plattformer». 
Rebekka Hennum, også fra Sølvberget, fortalte om deres arbeid 
med digitalt studio og makerspace. Noen foredragsholdere ble 
hentet inn utenfra, og både Nasjonalbibliotekes Trond Myklebust 
og skolebibliotekar Line Hansen Hjellup fra Spangereid skole i 
Lindesnes serverte oss svært spenndene foredrag om vidt for-
skjellige temaer, henholdsvis NBs digitale samlinger og arbeid 
med leseglede i skolebiblioteket. 

Som vanlig ble det holdt flere innlegg fra Bibliotek-Systemer As, 
og fellesnevneren for disse presentasjonene var nye Bibliofil på 
web. Det samme temaet snakket Mildrid Liasjø fra Trondheim 
folkebibliotek om, hun representerte prosjektgruppa fra Storby-
bibliotekene, og kunne fortelle om deres erfaringer med Bibliofl 
på web. Presentasjoner fra Bibliotek-Systemer As foredrag vil bli 
lagt ut på Bibliofilforeningens hjemmesider: 
http://www.arbeidsutvalget.no 

Takk til Sølvberget bibliotek som inviterte til mottakelse på et 
flott  og inspirerende bibliotek! Årets festmiddag ble inntatt på 
Strandhuset restaurant på idylliske Ølbergstranden. I tillegg til 
nydelig mat ble vi servert all slags vær, fra solskinn til haglbyger!

Vi håper å se dere alle igjen under neste års Brukermøte i Narvik, 
og vi ønsker et nytt arbeidsutvalg lykke til med planleggingen!

Takk til Arbeidsutvalget for vellykket 
Brukermøte i Stavanger

m2-kvadet

Det heiter ikkje tk no lenger.
Heretter heiter det m2-int.
Eig du m2, treng du ikkje lenger å verta så eitrande sint.
Alt du treng for å kome på glid, 
er å få Bibliofil i lomma di.

Av Åshild Haga, Bibliotek-Systemer As

Åshild Haga fra Bibliotek-Systemer As i ivrig samtale med Randi Heggland Strøm fra 
Tyrielden Eidskog bibliotek.

Årets vertsbibliotek var Sølvberget bibliotek- og kulturhus

Omvisning på vertsbiblioteket. Her viser Anne Klovning fra Sølvberget Kristine Mes-
grahl fra Oppegård bibliotek, Kiellandsenteret.

Våre samarbeidspartnere fra Inlead var tilstede på Brukermøte. Carsten Dibbern fra 
Inlead viser Anja Borg Andreassen fra Tromsø bibliotek og byarkiv utlånsautomaten, 
Friendly Frank.
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Det er allerede mange skoler som har tatt i bruk  
Bibliofil på web, og tilbakemeldingene vi har er posi-
tive. Vi har tatt flere grep for å gjøre skolebibliotekar-
hverdagen enda enklere med Bibliofil i nettleseren.

Det nye Bibliofil er en nettjeneste. Man må ha en oppdatert nett-
leser for å bruke systemet. Dette er både av sikkerhetsgrunner og 
fordi tjenesten bruker moderne protokoller som ikke alltid har støtte 
i eldre nettlesere. Chrome, Edge og Safari fungerer bra. Internet 
Explorer (IE) er foreldet, den siste versjonen (11) av IE kom i 
oktober 2013 og Microsoft sluttet å støtte IE fra januar 2016. 

Bibliofil på web er basert på «responsiv design» og visning tilpasses 
skjermstørrelsen på enheten som brukes. Det vil si at visning på 
mobiltelefon er tilpasset mobilens mindre skjerm i forhold til en PC/
Mac-visning.

Som skolebibliotekar må du forholde deg til tre nettadresser:
Nettadressen starter med https://skolenavn.bib.no og inneholder i 
tillegg en av de tre URL-ene under:

Lurer du på om dere har en sikker adresse kan du sjekke om 
https://skolenavn.bib.no fungerer. Hvis den ikke fungerer, så ta 
kontakt med oss. Vi oppretter en adresse i domenet bib.no, det 
koster ingenting.

Skoleautomat
Skoleautomaten erstatter det tidligere elevutlånet, som var en 
begrenset utlånsmodul. Den nye skoleautomaten må slås på av en 
Bibliofilbruker, en innlogging varer i 100 dager etter siste aktivitet. 
Elevene bruker lånestrekkode/PIN eller Feide-ID for å logge inn, det 
er altså ikke mulig å slå opp på navn. Man kan velge om innlevering 
og Mine sider skal være med.

Når man tar i bruk Skole-
automaten, må man skru 
av at nettleser husker 
tidligere pålogginger. Det 
vil si at forhåndsutfylling 
av bruker/passord/PIN 
må skrus av, dette gjøres 
på følgende måter i noen 
operativsystem.

- iOS 11: Innstillinger+Safari g Autoutfyll: Navn og passord
- iOS 12 Innstillinger+Passord og kontoer g Autoutfylling av passord.
- Microsoft Edge: Settings and more g Settings g Passwords & 
autofill. Sett Save passwords til Off.

Vi har notert oss noen forslag til sikring for å hindre at elevene 
bruker andre url-er enn skoleautomaten:

Skoler i Bibliofil på web
 1. Chromebook med Google Education
 2. Chrome nettleser satt opp som «kiosk»
 3. Foreldrekontroll i Windows
4. «Guided access» på iPad

Elevimport
Vi har utviklet en tjeneste for automatisk synkronisering/overføring 
av elevdata fra IST Extens, dette krever at kommunen har avtale 
med IST om eksport av xml-filer. Hvilke opplysninger som skal med 
bestemmes lokalt, det er mulig å få med foresatt-informasjon.

Det er også mulig å sette opp regler for PIN-kode (f.eks: fødsels-
dato, år) i importen.

På grunn av variasjoner i xml-formatet, må vi ta forbehold om at 
hver integrasjon må tas for seg.

Den gamle klasseadministreringen i tkUtlån vil fungere fortsatt og 
må inntil videre brukes før en m2-variant i nettleseren er klar

Katalogisering mm
Bibliotekarens side (m2-int) inneholder utlån, innlevering, låner-
opplysninger og de funksjonene man er vant med fra det gamle 
tk-grensesnittet. Den største forskjellen er nok at modulene er 
borte, alt skjer i samme grensesnitt. Det er for eksempel ingen 
forskjell på om du søker opp en tittel for å se om den er inne eller 
om du søker den opp for å legge på nye eksemplarer.

Ved søk i det vanlige søkefeltet får du også treff i eksternbasen. Du 
kan hente poster fra eksternbasen og legge på eksemplarer. 

Man er ikke lenger avhen-
gig av å ha en nettverks-
skriver som kommuniserer 
med Bibliofil. Etikettpuljer 
kan lagres i en pdf-fil som 
skrives ut til en printer som 
nettleseren har adgang til.

Klasselister
Under menyvalget Jobber&Rapporter ligger Klasselister. Her finner 
man det meste av det som ligger i Skolejobber idag. I skrivende 
stund jobbes det med få på plass purre- og regningsutskrifter, men 
liste over forfall og utlånlister er der allerede. Det er også mulig å 
skrive ut klasselister. I motsetning til Skolejobber i tkUtlån så kan 
man nå velge flere klasser av gangen i utvalget. Disse listene skrives 
også ut på standardskriveren knyttet til nettleseren, uavhengig av 
om denne er i nettverk med Bibliofil eller ikke.

Bibliofil på web er under 
utvikling og nye funksjoner 
kommer stadig til. 
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Regionale kurs
I år er det 15 år siden de første 
SMS-ene tikket ut fra Bibliofil! Fra 
en forsiktig start i september 2004 
med 454 SMS-meldinger, hvor 
Vestvågøy bibliotek var de første 
til å ta det i bruk, utviklet det seg 
videre og i 2005 ble det sendt 11 
706 meldinger. De siste fem årene 
har det blitt sendt mellom 2,5 og 
2,9 millioner meldinger. 

Med de nye bibliotekene som 
har tatt i bruk Bibliofil, forventer 
vi i 2019 å passere 3 millioner 
meldinger!

3 000 000 SMS-meldinger 
i Bibliofil i 2019?

I år er det 15 år siden den første SMS-
en ble sendt fra Bibliofil. I år forventer 
vi å passere 3 millioner sendte SMS-er!

Ønsker ditt bibliotek eller din region et kurs i Bibliofil på hjemme-
bane? Vi tilbyr regionale kurs i de temaene dere måtte ønske 
innenfor Bibliofil. Med overgangen til Bibliofil på web regner vi 
med at mange har et ønske om kursing og våre kursholdere tar 
gjerne turen ut i regionene for å holde kurs. Kunne dere tenke 
dere et besøk av våre kursholdere til høsten - ta kontakt på e-post 
kurs@bibsyst.no for en uforpliktende henvendelse. Et regionalt 
kurs koster fra 15 000 per dag, inkludert lunsj og kaffe. Utgifter til 
reise og opphold for kursholder kommer i tillegg.

Bibliotek-Systemer As tilbyr regionale kurs. Her fra et kurs for skolebibliotekarer 
i Kristiansand høsten 2018.

Vi varsler at Bibliofils biblioteksjefmøte arrangeres 26. og 27. 
september 2019 på Farris Bad i Larvik.

Vi har brukt dette spahotellet også på tidligere biblioteksjef-
møter, med gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

Programmet er ikke fastsatt ennå, men vi forventer at det blant 
annet vil være fokus på de nye nettløsningene i Bibliofil, og 
hvordan det gir bibliotekene og de ansatte nye muligheter for 
større mobilitet i kundekontakten.

Sett av datoene for nyttige og hyggelige dager i Larvik!

Biblioteksjefmøte 
på Farris Bad

Tradisjonen tro holdes biblioteksjefmøtet på Farris Bad i Larvik.

Siden forrige utgave av Infobrevet har følgende skoler tatt i bruk Bibliofil:

Askøy: Follese og Tveit skoler

Gjøvik: Biristrand, Blomhaug, Fredheim, Gjøvik, Grande, Kopperud, 
Lundstein, Redalen, Skrinnhagen, Snertingdal og Vindingstad skoler, 
samt Biri, Bjørnsveen, Vardal ungdomsskoler og Gjøvik læringssenter

Nannestad: Preståsen skole

Ullensaker: Allergot ungdomsskole

KVS Lyngdal, Kristen videregående skole

Vi ønsker lykke til med bruk av Bibliofil, nå både med «gamle» 
TK-løsninger og Bibliofil i nettleseren!

Det fortsetter med mange leveranser av Meråpent bibliotek, og 
siden forrige Inforbrev har vi levert til Trysil, Re (Revetal), Alta og 
filial Fiskum av Øvre Eiker bibliotek. Vi har i tillegg en rekke bibliotek 
som er i ferd med å skulle ta i bruk Meråpentløsninger fra oss, og vi 
håper utvidelsen av åpningstiden skal gjøre bibliotekene enda mer 
attraktive for publikum!

Vi gratulerer!

KVS Lyngdal er en av skolene som nå har tatt i bruk Bibliofil.


