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SAKER 

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Utviklingen av en enklere versjon av TkSøk har blitt lagt på is inntil videre. Roger har ikke 

hatt tid til å jobbe med det på grunn av andre prosjekter. 

Ønske om en brukeradferdsundersøkelse ble fremmet på forrige møte. Dette er det ikke gjort 

noe med. 

Anbefalinger er på plass. Det kom spørsmål om dette er mye brukt. Roger sjekket og det 

ligger inne 134 anbefalinger/anmeldelser pr. i dag. Det er usikkert om dette er noe "vanlige" 

brukere har oppdaget, eller om anbefalingene stort sett er skrevet av bibliotekarer. Det ble 

også en diskusjon rundt stjernekast, som er veldig mye brukt. Det spiller nok inn at lånerne 

blir spurt om å angi antall stjerner ved innlevering i eBokBib. Fagutvalget lurer på om det er 

tenkt på tjenester basert på stjernekast, for eksempel profilering som "de 10 siste titlene som 

har fått full pott med stjerner". Det er ikke planlagt noe slikt, men fagutvalget oppfordret 

Bibliotek-Systemer (Roger) til å se om det er mulig å lage noen fornuftige tjenester. 

2. BIBLIOTEKSØK 

Piloten av Biblioteksøk er til testing hos et utvalg bibliotek. 

Testperioden skal etter planen vare fram til 15. mai. Biblioteksøk inneholder store 

datamengder som kommer fra flere forskjellige systemer. 

Det skiller seg fra samsøkene, som gjør søk mot de basene du ber om. Her er alle data i 

samme base, noe som er raskere. Bestandsdata hentes ut og vises når det trengs. Dette er den 

veien Bibliotek-Systemer tenker seg at neste generasjon av samsøk vil gå. Testerne har 

kommet med mange innspill, og tilbakemeldingene går stort sett på brukergrensesnitt og 

manglende deduplisering av postene. Utvalget synes ikke det er noen god idé å slippe 

sluttbrukere til som testere så lenge det er mange innførsler av samme dokument. I denne 

piloten av Biblioteksøk er det ikke avtalt at Bibliotek-Systemer skal gjøre noe for å forbedre 

dedupliseringen. Når testperioden er over er det opp til Nasjonalbiblioteket hva som skal skje 

videre med Biblioteksøk. 

Fagutvalget etterlyser tilbakemelding fra NB på innspill som kommer. 

3. NY KLIENTLØSNING 



Roger og Odd Arne informerte om arbeidet med ny klientløsning på web. 

Det er ikke tenkt å gjøre store endringer i eksisterende moduler, som fungerer stabilt og 

inneholder mye funksjonalitet. Tanken er å se på rutiner som brukes mye i bibliotekene i dag, 

hvor det vil være hensiktsmessig å lage helt nye løsninger. Bibliotekene oppfordres til å 

komme med forslag til ny funksjonalitet. I utviklingen vil det tas utgangspunkt i funksjoner 

og arbeidsflyt, og ikke i de enkelte modulene separat. Odd Arne fortalte om en rapport han 

har jobbet med, rapporten over ledige reserveringer på hylla, hvor han lager en rapport som 

vil kunne benyttes på mobiltelefon/nettbrett. Man haker av etterhvert som materialet plukkes 

fra hylla og rapporten oppdateres underveis. Flere vil kunne jobbe med samme rapport 

samtidig. Utvalget synes dette er en god idé og ytret ønske om tilsvarende løsning for 

kasseringsrapporter. 

Det vil da være ønskelig å kunne slette eller endre status underveis, for å slippe må måtte 

frakte bøker til en mellomstasjon for å å gjøre dette. 

4. BIBLIOFIL APP 

Bibliotekene har lenge etterlyst en app for Bibliofil. Webappen har vært tilgjengelig i flere år, 

men det har ikke vært så lett å forklare lånere (eller ansatte) hvordan man skulle finne den og 

deretter legge opp en snarvei til den på telefonen. Nå er endelig Bibliofil-appen klar. Den kan 

lastes ned til telefoner/nettbrett med iOS/Android fra App Store og Google Play. Søk på 

Bibliofil, installér den, og velg fylke og bibliotek. Lånerne kan enkelt skifte til annet bibliotek 

via menyen. 

5. Eventuelt 

Norsk WebDewey. Fagutvalget lurte på status - er dette noe som vil bli tatt i bruk i Bibliofil? 

Roger viste til forrige møte i Systemleverandørene der dette ble informert om. Norsk 

WebDewey er fortsatt under utvikling. Det åpnes for at Biblioteksystemene kan ta det i bruk, 

men det vil være noen begrensninger knyttet til bruken av dataene. Blant annet kan ikke 

termer vises sammen med Deweynumre. Dette er ikke noe som står på planen foreløpig. 

Visning av ebøker i de regionale samsøkene. Et fylkesbibliotek har spilt inn at de ikke synes 

ebøker bør være med i samsøket. Begrunnelsen er dels at visningen av "eksemplarene" gir et 

feil bilde av hvor mange som finnes tilgjengelig i regionen totalt. Hvis en region/konsortium 

har kjøpt inn 2 eksemplarer av en e-bok vil det vises som 2 eksemplarer hos hvert av 

bibliotekene, noe som ikke er riktig. Odd Arne foreslo at han kan se på en alternativ visning, 

hvor eksemplarer av e-bøker ikke vises i trefflista i samsøket, men hvor man heller blir 

henvist videre til eBokBib. Men utvalget ønsker ikke at det blir gjort noen endringer her før 

flere bibliotek/regioner får mulighet til å uttale seg. Ellers orienterte Odd Arne at i samsøket 

så vises de treffene som de ulike bibliotekenes baser gir, så når disse har med e-bøker så vil de 

også komme med i samsøket. 

Klassesett og endring av status ble tatt opp av Cecilie. Roger informerte om at endring av 

status på klassesett aldri har fungert i tksøk, og når dette har vært mulig å tkutlån så har det 

skapt krøll. 

Endring av status som er ført i exloggen har aldri blitt fullført, og må overses. Det henvises til 

ansvarlig for utlån. 

Veslemøy Grinde, referent 

 


