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Felles biblioteksystem for de 4 nest største

Hyllevare VS. utvikling



Bakgrunn for prosjektet- våre ønsker

● Bedre tilbud til publikum 
○ bedre søk, større grad av selvbetjening, sømløs 

del av internett

● Bedre verktøy for ansatte
○ biblioteksystemet i lomma, bedre veiledere og 

formidlere, fremtidens metadata, effektivisering 
av arbeidsoppgaver, fremtidsrettet

● Samarbeid
○ felles løsninger, systemet som kan lett tilpasses 

behovene



Bakgrunn for prosjektet - eksterne krav
● Publikum i fokus

● Kommunereform og krav om anbud på nytt fagsystem i flere 

kommuner

● Kommunale krav om integrasjoner - digitalisering

● Økt fokus på samarbeid og felles løsninger med 

skolebibliotekene, men også storbyene i mellom

● Tidligere storbyprosjekter: Leselyst og IKT, Digital utvikling 

og samarbeid (DUS), en bok en registrering,  Musikkhylla

● Ny nasjonal infrastruktur og varslede endringer fra  NB 

● Utdatert system i Stavanger og Kristiansand



Bakgrunn for prosjektet - hva vil vi oppnå?
● Åpnere system som kan lett tilpasses endringer i fremtiden

● Gevinster av felles biblioteksystem

● Digitale og mer selvhjulpne brukere

● NORMARC - MARC21 - RDA

● Gode API’er og en kompetent leverandør

● Vi er med på å utforme ved å brukerteste

● få enklere og mer brukervennlige løsninger for 

skolebibliotekene



Prosessen 2015-18
● juni 2015, første planleggingsmøte i Bergen - 

kartlegging av behovene

● møtereiser effektivt erstattet med hyppige 

videomøter

● august 2016 - Danmarksbesøk

● dialogkonferansen 14.11.2016 i Stavanger 

● RFI -  hva som finnes og hvem leverer?

● konseptvalg 

● kravspesifikasjon

● evaluering

● brukertesting

● forhandlinger

● valg av system - 15.12.2017



Kravspesifikasjon

● 12 grunnleggende krav 

● startet med 700 krav til sammen, endte med 

183 brukerhistorier (funksjonelle krav) og 57 

tekniske krav 

● var ute på høring hos leverandørene

● Leverandører måtte svare Ja/Nei/Utvikling (x 

måneder/år)

● kravet G2 -  Plattformuavhengighet - 

avgjørende



G2 - Grunnleggende krav om 
plattformuavhengighet

● “Ansatte og publikum bør fritt kunne velge hvilken type 
enhet de skal bruke biblioteksystemet fra, inklusive 
mobil, nettbrett og PC.”



Veien videre og brukertesting

● design, utforming
● gjøre det sammen
● brukertesting på lånere og ansatte hos alle storbybibliotekene
● basisfunksjonalitet - 1.7.2018
● endelig leveranse - 31.12.2018 



Spørsmål?


