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REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK 11. APRIL 2013 
 

Sted: Bibliotek-systemer Larvik 

Tilstede: 
Ole K. Rype (Asker, Leder) 
Cecilie Weinholdt (Akershus, ref.) 
Hilde Sætre (Elverum bibliotek) 

Fra Bibliotek-systemer: 
Roger Niva 
Odd Arne Jensen 
Vidar Ringstrøm 

Forfall: Ole David Østli (Alta) 
 

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

 SRU kjører fortsatt ved siden av z39.50, fases ut.  

 Asker melder at det fortsatt er problemer med at lånere bestiller mye av det 

samme for å «sikre seg».  Det er lagt inn kontroll underveis som skal gjøre at 

dette fanges opp. Dette fungerer stort sett greit, så det at det fortsatt lar seg 

gjøre er en «bug». Må fikses!! 

 Under «Vyer» ble det i fjor etterlyst en oppgradering av TkSøk. Det ligger ingen 

planer om å jobbe med dette. Det er mange som velger å reservere gjennom 

Websøk, da brukergrensesnittet er mer moderne og intuitivt. Søkeutvalget 

oppfordrer til å se på dette igjen. TkSøk, slik det foreligger i dag er ikke tilpasset 

mulighetene som ligger i dagens teknologi.  

 Det ble også snakket om muligheten for å lage et enklere skjema til TkSøk slik det 

finnes i dag.  Dette tar ikke mye tid, melder Roger. Søkeutvalget ser det som en 

fordel at et slikt skjema lages, for vikarer og andre som ønsker seg et enklere 

brukergrensesnitt.  

 Reservering av fortsettelsesserier: en løsning for hvordan dette skal gjøres i 

Websøk ble vist. Søkeutvalget er enig i at ideen er veldig god, men at nåværende 

versjon er for omfattende. Løsningen, slik den ble presentert, er ikke 

brukervennlig nok.  
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 Overføres fra referat fra 2012: Tk Søk: Ønskes en mulighet for å søke på 

materialform,f.eks. DVD ved å skrive det direkte i søkefeltet. I dag må man kunne 

kvalifikatoren  ff=Ee for å søke på dvd, oversettelse forsøkt.  

 Ønske i fht utvalgsliste – overføre og få med treffet tilbake til TkSøk – f.eks gjøre 

titler i utvalgslista klikkbare slik at et klikk her leder tilbake til treffet i tksøk. 

2. FERDIG LØSNING FOR WEBSIDER 

Kan dataene i websøk og Mappa Mi tilbys slik at de kan skreddersys bibliotekets ønske for 

bruk (Ønsket har bakgrunn i arbeid med nye hjemmesider)? 

Etter mye jobb i forbindelse med nye hjemmesider tipser Asker om at Biblioteksystemer 

burde lage et produkt som kan selges, for bruk i hjemmesider. Ikke noen liten jobb, vil ikke 

prioriteres. 

3. ØNSKE: INNSTILLING FOR Å SØKE OPP KUN LEDIGE EKSEMPLARER I TKSØK  

Det er mulig å søke etter ledige eksemplarer i Websøk, men det er ønskelig at det også lar 

seg gjøre i tkSøk.  

I forbindelse med et prosjekt med en annen kunde har Roger laget et filter som kan brukes 

for å jobbe ut denne muligheten, kan bli aktuelt.  

4. EVT  

Reserveringer:   

 Det er ønskelig å reservere serier i forkant (vil være løst v. seriereserveringene som 

Odd Arne jobber på). 

 En mulighet for å legge inn flere reservasjoner (ulike lånere) på samme bok når man 

har reservasjonsboksen oppe er ønsket.   

 Mulighet for reservering i katalog (til bruk ved nye titler feks) er et ønske som har 

eksistert lenge, det samme med reservering i tkUtlån. Oppfordrer til at det jobbes 

med dette.  

 Trunkering: 

 Trunkering foran i ord. Denne muligheten finnes i de fleste søkebaser og er  

ønsket.  Roger er skeptisk til om det lar seg gjøre.  

Kan være vanskelig, det blir tunge søk, og systemet vil bruke lang tid for å hente 

opp treff. Dette er en stor jobb, som gir lite.  
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 En mulighet for å trunkere foran i navnene i låneregisteret ble også meldt inn 

som ønske.   

 Samsøk- opprydding?  

Det finnes ulike instanser av Samsøk, og det ble diskutert om noen burde fjernes.  

Vidar er ikke helt for å ta bort noen av samsøkene, så man kan velge selv hvilke 

som skal brukes og oppfordrer til å legge inn tilpasninger i skjema.  

 Skjema for registering av nye lånere.   

Hvordan dobbeltsjekkes det at låner ikke er registrert fra før?  Skjema er på plass. 

Oppfordring 

 Det hender at bibliotek kontakter Biblioteksystemer fordi det har en innstilling 

som virker litt underlig og utdatert og vil endre dette. I dette konkrete tilfellet 

snakket vi om «forsinket installasjon».  Dersom dette gjelder flere bibliotek som 

kan være interessert i samme endring bør Bibliofilsystemer kontakte disse og 

sjekke om det er aktuelt med endring. Det gjelder ikke alt som meldes inn, men 

ved bruk av skjønn bør det kunne være mulig å gjøre det i større grad enn det blir 

gjort i dag.   

Boks for tilbakemeldinger 

 Odd Arne har jobbet ut en boks i Websøket der publikum kan gi tilbakemeldinger. 

Er dette en god måte å få tilbakemeldinger fra publikum på?  Søkeutvalget var 

skeptiske, og synes et problem med forslaget er at det fører til støy på sidene. 

Hvordan skal vi fange opp resultatene?  

Spørsmål som gjelder systemrelevante ting kan være ok, der og da. En slik «poll» 

bør ikke benyttes for litteraturrelaterte ting på søkesidene.  

Spørsmålet tas med til gruppemøtet i Alta. Er det et behov for en slik boks og 

hvilke spørsmål vil være relevante? 

 Igjen oppfordres det til at Biblioteksystemer benytter seg av profesjonelle til å 

gjennomføre en brukeradferdsundersøkelse - kunne vært interessant å få se 

resultatet av en slik undersøkelse. Noe for brukermøtet 2014?  


