Suksess på Revetal
Onsdag 6. februar 2019 var en stor dag for innbyggerne i
Re kommune. Da ble endelig nye Revetal bibliotek åpnet, og
både store og små sto i kø til langt uti gangen da snora skulle
klippes! Biblioteket er nå Meråpent og har opplevd økt besøk
siden åpningen.
Infobrev 4 / 2019

LES MER PÅ SIDE 5

Nye Revetal bibliotek.
Foto: Rita Cicconi, Revetal bibliotek.

Bibliofil på web på bokbusser
LES MER PÅ SIDE 2-3

Statistikkønsker fra biblioteksjefen
LES MER PÅ SIDE 4

Vellykket Biblioteksjefmøte
LES MER PÅ SIDE 6

LEDER

Hektisk høst
2019 synger på siste verset, og det er tiden for å snu seg, kikke tilbake og reflektere litt over
hva som har skjedd de siste månedene. Det er mange ting å trekke fram, i denne perioden
som nok har vært den mest hektiske i Bibliotek-Systemer As’ 31-årige historie.
Arbeidet med Bibliofil på web har holdt fram med full styrke. Stadig mer av Bibliofils
funksjonalitet finnes nå i Bibliofil på web. I høst har det primært vært katalog- og innkjøpsfunksjonalitet som har blitt utviklet, i tillegg til at det arbeides videre med statistikk, rapporter
og jobber på tvers av alle de tidligere modulene i Bibliofil.
Det gjøres også et spennende arbeid med å automatisere innhenting og oppdatering
av lånerregisterene på skolene med data fra skoleadministrative system. Her ser vi for oss
betydelige gevinster både mht. ressursforbruk, og at Bibliofil hele tiden har oppdaterte og
korrekte lånerdata.
I en delleveranse til Storbybibliotekene har vi også nå på senhøsten engasjert Inlead til
å hjelpe oss med å stramme opp vår implementasjon av Bibliofil på web, slik at det blir
konsistent og i samsvar med opprinnelig design. Mens fokus i lang tid har vært på funksjonalitet, gir dette oss verdifulle innspill til å gjøre Bibliofil på web mer intuitiv og brukervennlig.
Det er et omfattende arbeid som er gjort med Bibliofil på web, men det gjenstår fremdeles en del. Underveis mens vi arbeider, dukker det stadig opp ideer til ny og forbedret
funksjonalitet. Noe av dette følges opp umiddelbart, mens resten legges til modning. Selv
etter overgangen til Bibliofil på web er fullført, har vi mye på blokka for videreutvikling.
Den store nyheten i forrige Infobrev var at Rogaland valgte Bibliofil. Blekket på den
signerte kontrakten var knapt tørt før vi satte i gang arbeidet med å forberede konvertering
av Sandnes bibliotek. Forberedelser til konvertering innebærer tett samarbeid med biblioteket som skal bytte biblioteksystem. Biblioteket kjenner dataene sine best, og sammen kan
vi finne ut hvordan dataene på beste vis kan konverteres og forbedres ved overgangen til
Bibliofil. Dette var så definitivt tilfelle med Sandnes bibliotek, som hadde gode innspill og
bidrag hele veien i konverteringsprosessen.
Det gode samarbeidet fortsatte i oktober, hvor vi konverterte og startet opp 31 skoler i
Sandnes i Bibliofil på web.
Det er stor interesse for Bibliofil på web. Det merker vi kanskje tydeligst på ønsker om kurs.
Vår kursaktivitet i høst har slått alle rekorder, og antall regionale kurs ligger jevnt over det
dobbelte av det som er vanlig.
Før året er omme, skal vi ha lagt bak oss 11 sammenslåinger av Bibliofilbaser i forbindelse
med kommunesammenslåinger. I forkant av disse sammenslåingene har vi også hatt
konvertering av 11 folkebibliotek fra andre biblioteksystem til Bibliofil. Det å slå sammen
bibliotek er store løft og mye arbeid for de bibliotekene som er involvert. I dette er sammenslåingen av Bibliofilbasene kun én av flere oppgaver. Det er imidlertid en oppgave som krever
oppmerksomhet. Vi har løst dette med tett dialog og ved å opprette dedikerte Bibliofilinstallasjoner som inneholder prøvesammenslåinger. De involverte bibliotekene har så kunnet
gi tilbakemeldinger på prøvesammenslåingene som innarbeides i nye prøvesammenslåinger.
Våre løsninger for Meråpent bibliotek tas godt i mot og vinner mange konkurranser. Interessen er stor og vi bidrar gjerne med vår erfaring når løsninger skal utformes. I høst har antall
installasjoner vært på mellom halvannen og to ganger normal mengde, og i tillegg er det
flere installasjoner som må vente til etter årsskiftet
Høydepunktet denne hektiske høsten var likevel Biblioteksjefmøtet vårt. Det er alltid hyggelig
når så mange av biblioteksjefene og andre i ledelsen av bibliotekene kommer til Biblioteksjefmøtet her i Larvik. I år hadde vi et godt knippe av særs interessante eksterne foredrag,
og sammen med alle de gode samtalene vi hadde med dere som deltok, fikk vi i BibliotekSystemer As svært mye ut av disse to dagene på Farris Bad.
På Biblioteksjefmøtet fikk vi bl.a. høre om Nasjonalbibliotekets nye bibliotekstrategi. Dette
er en strategi som gir inspirasjon. Vi ønsker å støtte opp om de tiltakene og trendene som
skisseres her.
Og da er vi tilbake til det som gjør det så spennende å arbeide med Bibliofil. Vi har landets
beste kunder! De mest iderike, konstruktive og kravstore kundene. De kundene som hjelper
oss å utvikle Bibliofil i riktig retning.
Så nå kan 2020 bare komme. Vi gleder oss til fortsettelsen.
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Kultur- og
bibliotekbussen i
Trøndelag på veien
med nye Bibliofil
Tekst og foto: Frode Pettersen, Trøndelag fylkesbibliotek
Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse
som driftes av Trøndelag fylkesbibliotek kjører til 13
kommuner i Trøndelag, Hedmark og i Sverige.
Flesteparten av kultur- og bibliotekbussens stoppesteder er barnehager og skoler, men den har også
andre stoppesteder. Bussen har et bredt og oppdatert
utvalg av bøker, filmer, tidsskrift og lydbøker. Det
finnes også en egen samling av litteratur, filmer og
tidsskrift på sørsamisk – både til barn og voksne.
Kultur- og bibliotekbussen har som mål å sørge for
lik tilgang til informasjon, kunnskap og opplevelser –
uavhengig av hvor man bor.

FAKTABOKS
Kultur- og bibliotekbussen
i Trøndelag
Fakta 2018:
Antall stoppesteder: 31
Antall stopp per år: 217
Utlån per år: 15 117
Antall km per år: 20 756
Trøndelag fylkesbibliotek har vært en del av anskaffelsen som storbybibliotekene har gjort for nytt biblioteksystem. Som mange vet ble Bibliofil valgt. Det å få
en løsning som kjører i en nettleser og i sanntid, gir
bokbussen mange nye muligheter. Vi har fram til nå
hatt en løsning med en lokal server på bussen, som
synkroniseres med hovedserver i Trondheim hver uke.
Bussen er ofte ute på 3 dagers turer og da har man
ikke oppdaterte data på tur. Vi har i mange år prøvd
ulike løsninger for at bussen skal ha et biblioteksystem
i sanntid. Nå har vi endelig det!
I høst har vi tatt i bruk nye Bibliofil på web og vi ser
at det gir oss mange flere muligheter og et biblioteksystem som alltid er oppdatert. Bibliofil kommuniserer nå gjennom en 4G-ruter på bussen med server i
Trondheim og alt skjer i sanntid.
Nå har vi alltid korrekte bestandsopplysninger og vi
kan gjøre reserveringer/hold av direkte slik at våre
brukere får riktig plass i køen. Vi kan opprette og slette
lånekort når vi er på tur, gjøre oppslag i nasjonalt
låneregister og knytte til lånere som ikke har brukt
kortet hos oss før. Innlevering fra andre bibliotek,

deponering, enkle katalogiseringsoppgaver og flere andre tjenester
som ikke fungerte eller var mulig før, kan vi nå gjøre mens vi er på
bussen.
Foresatte kan registrere barn på nett slik at låner ligger klar når vi
kommer til en skole for første gang. Det sparer oss for mye manuelt
arbeid med lånekortskjema.
Så langt er vi veldig fornøyd og ser at dette gir våre brukere et
bedre tilbud. Ansatte må i starten bruke tid på å bli kjent med nye
skjermbilder og rutiner. Men alle har tro på at det blir enda bedre
enn før. Vi gleder oss over å ha tatt i bruk Bibliofil på web.

Kultur- og Bibliotekbussen i Trøndelag.

Emil Pedersen ved Kultur- og Bibliotekbussen i Trøndelag er fornøyd med å nå kunne
bruker Bibliofil på web.

Nødløsning via Bibliofil-appen
Bibliofil har i mange år hatt nødløsninger som trer inn når en PC/
arbeidsstasjon mister forbindelsen til Bibliofil-serveren. Når
forbindelsen er oppe igjen sjekkes det om PC-en har nøddata, og
det initieres en overføring av transaksjonene i tkUtlån.

5. Da er det bare å sette i gang med å
legge inn lånernummer og strekkoder.
Det er en fordel å ha en strekkodeleser
knyttet opp til enheten.

Nå er det et nødløsnings-alternativ i
Bibliofil-appen også!

Trykk på linjen med transaksjonen for å
få mulighet til å endre linjen.

Situasjonen er at biblioteket er off-line
(internettet er borte, inkludert 4G og
3G). Man har allerede lastet ned appen,
fra App Store (iPhone, iPad) eller Google
Play (Android-enheter), og kan bruke
den til å lagre transaksjoner

6. «Overføring» starter ved at man må
logge inn i bibliotekets sider i appen
(m2-int). Deretter vises et vindu for
overføring. Velg utførende avdeling og
trykk på «Overfør»:

1. Start webappen, bak ikonet øverst
til venstre ligger denne menyen:

7. Når transaksjoner er overført vises
en melding i m2-int:

Velg «Start nødløsningen»
2. Velg bibliotek hvis nødvendig. Har du
vært inne i appen tidligere, er bibliotek
som regel allerede valgt.

8. Sjekk at alle enheter som er benyttet
har overført data og trykk «Importer
alle».

3. Første gang må man også autentisere
seg, det vil si at du må logge inn med
«kunde» og «info123».
4. Nødløsningen ser slik ut:
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Biblioteksystemene – morgendagens
skattkiste for god bibliotekplanlegging?
Tekst: Tone Moseid, biblioteksjef ved Tønsberg og Færder
bibliotek

Hvorfor trenger jeg dette?
Fordi vi ønsker å ha et måltall for «transaksjoner over skranke»,
sammenliknet med utlån og innlevering via automat. Jeg trenger
dette i planlegging av vaktplan – kan det være deler av dagen vi
ikke trenger å være i skranken i det hele tatt, det holder at vi er ute
på gulvet med en veilednings-iPad?

Ønske nummer 4:
Hva søkes etter, som vi ikke har? Hva med utlånt materiale, som
ikke ender opp med reservering?
Hvorfor ønsker jeg meg dette?
Nå er vi over på samlingsutvikling. Vi vet hvor mange som står på
venteliste på etterspurt materiale, men vi vet lite om hvor mange
som gir opp før de har prøvd, og vi vet dessverre altfor lite om hva
brukerne våre er på jakt etter, som vi ikke har kjøpt inn. Vi skal ikke
ha noen overdreven tro på at de går videre til å bestille fra andre
bibliotek.
Biblioteksjef ved Tønsberg og Færder bibliotek, Tone Moseids ønskeliste for statistikkmuligheter i biblioteksystemet. Hun holdt dette foredraget på Biblioteksjefmøtet i
september.

I prosjektet Jakten på det unike, presenterte Tord Høivik den
spissformulerte setningen: «Vi har tallene, men vi bruker dem ikke!».
Dette var myntet på den bibliotekstatistikken de norske bibliotekene rapporterer inn til statlige myndigheter hvert år. Enorme
mengder data som kan brukes for å analysere både status og
utvikling av bibliotekene. Dette er fritt tilgjengelig for alle, det ligger
på nett i form av regneark. Det eneste du trenger for å utnytte
dette, er en master i statistisk analyse, og et videregående kurs i
avansert Excel.
Vet vi nok om kundene våre? Vi har mye å lære av hvordan Cubus,
Jula, Ark, IKEA og andre kommersielle aktører skaffer seg kunnskap
om kundeatferd og handlemønstre. Norske bibliotek har også en
kundedatabase, godt gjemt hos sin systemleverandør. Dette er en
skattkiste som bør utnyttes bedre, den også.
Her er min ønskeliste i syv punkter:

Ønske nummer 1:
Aller mest ønsker jeg meg en boksåpner, slik at jeg får enkel tilgang
til alle disse dataene, som er lagret i den store hermetikkboksen kalt
Bibliofil. Denne boksåpneren må være enkel å bruke.

Ønske nummer 2:
Jeg vil vite hvem de er, og når de kommer. Alle som logger seg inn
i Meråpent bibliotek, er jo registrert i databasen. I Tønsberg er det
nå snart 3.000 som har tegnet avtale om Meråpent. Hvem er de?
Hvem av dem som har tegnet avtale benytter seg av den? Kommer
de tilbake? Hvem kommer om sommeren? Hva med utvikling over
tid?

Ønske nummer 3:
Hvem låner i betjent åpningstid – fordelt på automater og skranke?
Når på døgnet? Hvilken ukedag? Hvilken årstid? Hvordan er fordelingen mellom avdelingene?
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Ønske nummer 5:
Hva sendes av fjernlånsbestillinger på det vi ikke har selv?
Lånerinitierte bestillinger går ofte under radaren for oss. Her dreier
det seg ikke bare om lånerinitiert innlån, men det er kanskje der vi
har den største utfordringen.
Hvorfor ønsker jeg meg dette?
Vi setter oss mål om selvforsyningsgrad, og da vil dette hjelpe oss
med kunnskap om hvor vi har hull i samlingen, og det er ikke bare
enkelttitler det dreier seg om. Kanskje får vi ikke nye bøker raskt nok
i omløp?

Ønske nummer 6:
Hvor lenge er bøkene ute? Hvor lenge er de i transport?
Hvor lenge er de utlånt? Hvor lenge står de på hentehylle?
Fordelt på etterspurt materiale og mindre etterspurt materiale.
Kan vi kategorisere?
Hvorfor trenger jeg dette?
Trange mediebudsjett forutsetter at vi planlegger godt, slik at
bøkene er tilgjengelige for brukerne i størst mulig grad. Effektiv
ressursutnyttelse krever at vi måler om vi når de målene vi setter
oss, og da må vi ha tall.

Ønske nummer 7:
Jeg ønsker meg et verktøy som varsler, både om lange ventelister
og om hull i samlingene, jeg ønsker å sette opp rutiner for slike
varsler som matcher mitt behov. Dette må være fleksibelt og enkelt
i bruk.

Ekstra ønske:
Gi meg sjansen til å sammenlikne med andre bibliotek. Vi bør følge
felles standarder, og ha sømløse tjenester som mål.
Dette har kanskje ikke så mye med dataene som ligger inne i
hermetikkboksen å gjøre, men det er et stort potensiale også for
å sammenlikne data. Vi har separate databaser, men det er i
utgangspunktet samme type data som ligger der.

Kundepresentasjon:

Nye Revetal bibliotek
Bibliotek-Systemer As fikk jobben med å planlegge, levere og
installere løsningen. Vi bestilte en pakke med adgangskontroll,
selvbetjening og overvåkning, vi valgte bort tyverisikring.
Meråpent-tilbudet har blitt veldig populært. Innbyggerne setter
pris på å kunne bruke biblioteket alle dager fra kl. 7 til kl. 23. Mer
enn 600 lånere over 15 år har allerede oppgradert lånekortet sitt
til adgangskort, og besøk i ubetjent åpningstid utgjør ca. 35% av
det totale besøkstallet. Personalet er til stede like mye som før, men
bibliotekets totale åpningstid er økt fra 29 til 112 timer pr uke.

Biblioteket ligger sentralt i Revetal sentrum.

Tekst og foto: Rita Cicconi, Revetal bibliotek
Onsdag 6. februar 2019 var en stor dag for innbyggerne i Re
kommune. Da ble endelig Revetal bibliotek åpnet, og både store
og små sto i kø til langt uti gangen da snora skulle klippes! Kommunestyret vedtok 12. desember 2017 at biblioteket skulle få nye
lokaler i sentrum, i nærhet av buss og andre tilbud. Første spadetak
ble tatt like over nyttår, og vips så var et splitter nytt og moderne
bibliotek klart til å tas i bruk. Og det har folk gjort! Det er mye
positivt engasjement og det strømmer på med idéer om hvilke
aktiviteter bygget kan fylles med.
I tolv år har vi jobbet utrettelig for å få til dette, og det er et godt
samarbeid mellom det offentlige og det private som har gjort det
mulig å realisere prosjektet. Kommunen leier i dag lokalene av
Revetal Invest, med mulighet for å kjøpe de på sikt.
Biblioteket har et bruttoareal på 1.250 m2 og strekker seg over
tre etasjer. Plantegningene ble jobbet frem høsten 2017 av en
arbeidsgruppe bestående av Re kommune, Revetal Invest,
Veidekke og Re Arkitektur/KB arkitekter. I 2018 ble det opprettet en
arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef for oppvekst og kultur,
kultursjef, biblioteksjef og barne- og ungdomsbibliotekar for å
jobbe med interiør, innredning og teknologi. Barne- og ungdomsrådet og Ungdommens kulturråd fikk anledning til å komme med
innspill og kommentere løsningene underveis.

«Det er så praktisk og lettvint!» er det mange som sier. I Meråpenttid kan de benytte lokalene, inkludert grupperom; låne, levere
og hente reservert materiale; lese aviser, magasiner og bøker;
bruke publikumsmaskiner og gratis trådløst nett; kose seg med et
brettspill sammen med venner/familie; m.m. Den varierte møbleringen gjør at alle klarer å finne en plass som passer deres behov. Det
er en del flere ungdommer som finner det attraktivt å møtes på
biblioteket nå enn tidligere.
Området er overvåket av ti kameraer. Informasjon om når biblioteket blir ubemannet og når biblioteket stenger blir gitt på norsk
og engelsk over høyttalere. I hver etasje er det en selvbetjeningsautomat med innebygget kortleser, RFID-leser og kvitteringsskriver.
Noen trenger litt opplæring for å komme i gang med utlån/innlevering/statusvisning (inkludert fornying), spesielt barn og eldre.
De aller fleste ønsker å prøve selv, og får det til på første forsøk!
Biblioteket har blitt mer synlig i sentrumsbildet og mer tilgjengelig
for innbyggerne. Terskelen for å oppsøke biblioteket kan ikke bli
lavere. Publikumstelleren ved inngangsdøren viser at besøkstallet
peker oppover og det er vi glade for!

Det er flere sitteplasser i biblioteket, og den varierte innredningen gjør at alle kan
finne en plass som passer deres behov.

Hva finnes så i de ulike etasjene?
1. etasje: Fru Aasland Kafé. Aviser, magasiner og smakebiter fra
hele biblioteket.
2. etasje: Samlingssted for ungdom fylt med bøker og opplevelser.
Grupperom og Blackbox.
3. etasje: Kunnskap og fortellinger for de minste til de eldste. Se og
ta på middelalderen. Klatreborg, lesehuler og fantastisk
utsikt!
Det ble fra starten av bestemt at det nye biblioteket skulle være et
Meråpent bibliotek. Tilbakemeldinger fra publikum fortalte oss at
det var et klart behov for mer fleksibel bruk av bibliotekrommet.

Biblioteket er Meråpent og den totale åpningstiden er økt fra 29 til 112 timer per uke.
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Vellykket Biblioteksjefmøte

Åsmund Ådnøy fra Sølvbergt bibliotek- og
kulturhus fortalte om formidling på alle plattformer.

I slutten av september møttes i overkant av 40 biblioteksjefer
og ledere på Farris Bad Hotell i Larvik for årets Biblioteksjefmøte.
Det har blitt en tradisjon at vi holder dette møtet hvert 3. år for
å informere og inspirere biblioteksjefene, som vi vanligvis ikke
har så mye kontakt med som de systemansvarlige.
Programmet var variert og fra Bibliotek-Systemer As’ side ble det
lagt vekt på å vise frem Bibliofil på web og andre produkter vi
selger. Vi hadde også flere eksterne foredragsholdere.
Bjørn Kjetil Fredriksen fra Rogaland fylkesbibliotek delte sine
erfaringer fra anbudskonkurranser, han har ledet arbeidet med
innkjøp av biblioteksystem for Storbybibliotekene (Stavanger,
Bergen, Kristiansand og Trondheim) og Rogaland fylkeskommune.

I overkant av 40 biblioteksjefer og -ledere var samlet på Farris Bad Hotell i Larvik i
slutten av september.

Et helt annet tema som ble belyst av en annen rogalending,
var Åsmund Ådnøys foredrag om formidling av bibliotekets
tjenester på alle plattformer. Ådnøy jobber ved Sølvberget
bibliotek – og kulturhus, et bibliotek som driver aktiv formidling
på flere digitale plattformer som hjemmesider, Facebook og
podkaster.
Fra Tønsberg og Færder bibliotek kom biblioteksjef Tone Moseid
for å fortelle om sine statistikkønsker i biblioteksystemet. Dette
kan dere lese mer om i en egen artikkel i dette Infobrevet. I
tillegg kunne Svein Arne Tinnesand fra Nasjonalbiblioteket
presentere den nye nasjonale bibliotekstrategien.

Forfatter Jørn Lier Horst fortalte om sin nye bok (for voksne), Illvilje.

Før middagen fikk vi også gleden av å høre Larvik-forfatter Jørn
Lier Horst fortelle om sin siste bok, Illvilje.
På slike konferanser er praten i pausene og under måltidene
også viktige, og Farris Bad Hotell skapte en fin ramme rundt
konferansen. Vi er glade for positive tilbakemeldinger vi har fått
på konferansen og ser frem til neste Biblioteksjefmøte høsten
2022.
6

Infobrev 4/2019

Fornøyde deltakere: Anett Kolstad fra Skedsmo bibliotek, Kari Kummeneje og Eli
Hafsskjold fra Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

TIPSHJØRNET

Knytte lånere sammen i Familiemappa
Familiemappa er et godt likt tilbud til lånerne hvor de kan holde orden
på lånene til de andre familiemedlemmene. Den fungerer slik at
man knytter to lånere sammen ved at den ene låneren gir den andre
tillatelse til å se sine lån, og eventuelt bestille for seg, se lånekortet
osv. Det er særlig foreldre som har sett nytten ved å kunne holde
orden på barnas lån på denne måten. Det er forøvrig ikke noe i veien
for at ektefeller, naboer, venner eller andre kan knytte lånekortene sine
sammen hvis man ønsker det.
Fram til nå har lånerne vært nødt til å gjøre knytningen selv på Mine
Sider, ved at man f.eks. logger seg inn som barnet, og gir foreldren
tilgang til å se sine lån. Nå kan dere som bibliotekarer knytte lånere
sammen i Bibliofil på web for bibliotekarer. Dette gjelder kun foreldre-barn-knytninger. Ønsker f.eks ektefeller å opprette Familiemappa,
må de fortsatt gjøre dette selv via Mine Sider.
Skal du knytte lånere sammen i Familiemappa er det to veier til målet.
En knytning krever at både forelder og barn er registrert som lånere i
basen. Hvis begge allerede er det, slår du opp barnet i lånerregisteret
fra menyvalget Lånere i Bibliofil på web. På siden for låneroppslag vil
du finne knappen «Velg låner som skal få tilgang til Familiemappa».

foresatt i lånerregisteret er den personen som vil få eventuelle brev fra
biblioteket, som f.eks regninger.
Dere kan også knytte sammen
foreldre og barn i Familiemappa
ved å gå via låneroppslag på
foreldren. Dette er en mulighet
dere kun kan bruke hvis barnet
ikke er registrert som låner hos
biblioteket fra før. På en voksen låner vil dere finne knapper for å
opprette ny låner på siden hvor dere redigerer låneropplysnigner.
Dere kan altså da opprette
barnet som låner, knyttet til
forelderen.
I skjemaet hvor dere fyller inn opplysninger om barnet vil adresseopplysninger være ferdig utfylt med de samme opplysningene som
er registrert på foreldren, og dere får mulighet til å velge om den
foresatte også skal kunne reservere og se lånekortet til barnet i
Bibliofil-appen.

Når du trykker på knappen får du
et søkefelt hvor du kan søke opp
låneren du vil knytte til barnets
konto. Her kan du søke på navn
eller lånenummer. Du vil få en
treffliste med aktuelle lånere, og
velger så «Velg som foresatt»
for den låneren som skal knyttes
sammen i Familiemappa.

Når låneren er opprettet vil
forelderens adresseopplysninger
automatisk legge seg som foresatt-opplysninger på barnet.
Når man har opprettet en Familiemappe vil man kunne se og
fornye lån for hverandre, man kan
reservere for den andre og man
vil få tilgang til alle lånekortene
i appen. Tillatelsen man gir må
godkjennes hvert år av barnet, så
barnet selv kan bestemme når h*n
ikke lenger ønsker å dele det man
låner med foreldrene sine.

Et barn kan ha flere voksne knyttet til sitt kort i Familiemappa,
men det er kun én voksen som
blir angitt som foresatt i låneregisteret. Den som er angitt som
Du søker opp låneren du vil knytte til barnet.

Meråpent bibliotek - forberedelser og bistand fra oss
Vi opplever at det i mange bibliotek er usikkerhet om hvordan en skal
komme i gang og gjennomføre en installasjon av Meråpent bibliotek. Vi
har snart installert løsningen i 60 bibliotek, og har erfart at det kan gjøres
på mange måter.

Vi tror det er vel anvendte penger for biblioteket å bestille vår bistand til
dette, da slipper man å oppleve at ting ikke lar seg løse på installasjonsdagen, og kan unngå forsinkelser og ekstra kostnader.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

De enkleste installasjonene har bare et innloggingspanel for å slippe inn
lånerne etter åpningstid, mens andre velger større løsninger med mange
kameraer og høyttalere, samt nye selvbetjeningsenheter, digitale hyller og
kartvisning. Hva som er nødvendig på det enkelte bibliotek, blir litt smak og
behag, og styres naturlig også av bibliotekets (og lokalområdets) størrelse.
Vi har opparbeidet oss god kompetanse på dette, og tilbyr å være med og
styre leveransen, i tett samarbeid med lokalt elektrofirma og låsleverandør som skal levere sine bidrag med kabling samt tilkobling til dør og lås.
Det begynner gjerne med en plantegning, hvor vi sammen med biblioteket
kommer frem til en anbefalt plassering av utstyret som skal monteres.
Denne tegningen avstemmes så med elektrofirmaet i et oppstartmøte.
Disse kjenner ofte til eksisterende kabelføringer i bygget og kan komme
med forslag til gunstige plasseringer for å spare tid og penger. I samme
møte avtaler vi med låsleverandøren om hvordan Meråpentløsningen skal
kommunisere med lås og dør.
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Vi gratulerer!
Bibliofil-familien utvides og siden sist kan vi ønske disse velkommen:

Folkebibliotek:
• Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog, som skal slås sammen med
Ålesund bibliotek
• Rømskog, som skal slås sammen med Aurskog-Høland bibliotek
• Sauherad, som skal slås sammen med Bø til
Midt-Telemark bibliotek
• Leikanger, som sammen med Balestrand skal slås sammen med
Sogndal bibliotek

Skolebibliotek:
•
•
•
•

Ny stemme
på sentralbordet
Dere vil fra 4. november i år kunne møte en ny stemme på
sentralbordet vårt. Suzanne Næss starter i en 50%-stilling
i Merkantil avdeling, og vil hjelpe oss med mange daglige
arbeidsoppgaver, i første omgang sentralbord og bilagsregistrering.
Vi ønsker Suzanne velkommen, og håper hun vil trives hos
oss i lang tid fremover!

Sandnes-skolene, 30 enheter
Hjelmeland og Fister skoler i Hjelmeland kommune
Garderåsen skole i Fet (snart Lillestrøm) kommune
Kleppestø skole i Askøy kommune

Meråpent
•
•
•
•

Audnedal bibliotek, Byremo
Ålesund bibliotek, filial Moa
Haugesund bibliotek
Gaular bibliotek

Suzanne Næss er
ny medarbeider i
Merkantil avdeling i
Bibliotek-Systemer As

Figgjo skole i Sandnes kommune
er én av 30 skoler i kommunen
som i løpet av oktober har tatt i
bruk Bibliofil.

Innlogging med Feide på Skoleautomaten

Takk for hyggelig samarbeid i året som har gått!

God jul og godt nytt år!
Til våre kunder:
I stedet for en
oppmerksomhet til dere,
gir vi 1000 middager til
Kirkens Bymisjon.
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