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1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Feil som ble tatt opp i forbindelse med Nytt Websøk på fjorårets møte i utvalget er i 
orden nå. 

Håndtering av nulltreff: 
Innkjøpsforslag må bli mer synlig i websøket. Feltet er mye brukt av lånere. “Foreslå 
innkjøp” ligger under fanekort for deling i dag, men “foreslå innkjøp” må også være 
med i “nulltreffsiden”. 
Vi diskuterte også problemet som dukker opp når man søker f.eks på ”twilight dvd” – 
dette vil generere 0-treff. Vi diskuterte hvorvidt det ville være fruktbart at systemet 
laget et ccl-søk på ff=xx der hvor mye brukte formattyper som dvd, spill, 
lydbok(lydbøker) og blu-ray dukker opp. Det vil si at systemet fanger opp søket 
”twilight dvd” som ccl-uttrykket twilight/ti og ff=ee. Et slikt oppsett av søket vil 
hindre at søk som omhandler formattype vil gi nulltreff. 
Biblioteksystemer ville jobbe med å foreta en slik avgrensing. 

Utvalgsliste: 
Odd Arne ønsker å slå utvalgslista (valg i Websøket før man logger inn) og huskeliste 
(i Mappa mi) sammen. Dette er en stor jobb. Her ble det en diskusjon om hvorvidt 
disse listene ikke kan hete det samme allerede nå. “Midlertidig huskeliste” kan være 
et alternativ, da utvalgslista ikke lagrer, mens huskelista gjør det. Dette er en 
diskusjon som tas med videre til gruppearbeidet under brukermøtet. Det ble foreslått 
et alternativ der det brukes symboler i stedet for navn (handlekurv), men Odd Arne 
opplyste ikke lar seg gjøre å bruke ikoner i disse boksene, derfor er tekst valgt. 

– Samsøk har ikke blitt prioritert eller jobbet med i løpet av det siste året, heller ikke 
er safarisøk videre utviklet. 
– OAI -PMH installert hos alle som har kjøpt denne. SRU skal etter hvert erstatte 
z39.50 



2. BIBLIOFIL ID 
Roger informerte om status ifht Bibliofil ID. Ny utgave av KatalogKrydder med støtte 
for Bibliofil-ID rulles ut nå til uka. Gammel krydderkatalog fases ut. Mangelfull 
katalogisering kan skape problemer, Biblioteksystemer kommer til å kjøre en jobb for 
å fylle inn evt. manglende felter. En stor korrigeringsjobb er kjørt i det siste. 

3. WEBSØK/ SAMSØK 

Asker melder det som et problem at Norgeslånere bestiller samme dokumentet fra 
flere steder for å “sikre seg”. Dette vil muligens bli løst ved at låner får en melding 
underveis i bestillingen: 
“dette materialet har du allerede bestilt, er du sikker på at du trenger fler”. Odd Arne 
jobber med dette. 

BS drift (samsøkmaskina) melder at det er ca 60 lånere/situasjoner der materiale 
som allerede er reservert bestilles på nytt. Det kan også være tilfelle at ulik 
katalogiseringspraksis fører til at lånerne ikke får med seg at de bestiller samme 
materiale som allerede er bestilt. 

Depotbiblioteket skal også være med i lista over bibliotek man 
fjernlåner/Norgeslåner fra. Tidligere har Depotbiblioteket vært sammen med 
fagbibliotekene og prioritert sist hva gjelder fjernlånet/Norgeslånet. Nå skal det 
flyttes opp, rekkefølgen ble diskutert.  Det kom et forslag til at Depotbiblioteket skal 
ligge før Storbybibliotekene, alternativt kan det lages en mulighet for at 
enkeltbibliotekene selv setter parameter for hvilken gruppe de ønsker å bli fanget opp 
i?  (Asker. ønsker f.eks at de skal være bak region – ikke sammen med regionen, men 
for de fleste vil vel dette være være mindre aktuelt?) Argumentet mot dette er at man 
bør kunne sende til egen region – mindre frakt av bøker over store avstander. Her er 
det ulike meninger og ulike behov. 
Forslag til ny rekkefølge: 

1 Hentebibl 
2 Fylkesbibl 
3 Region 
4 Depot ? 
5 Storbybibl. 
6 Fag 
Det jobbes for tiden med at man kan legge til lydfiler i krydderkatalogen 
(.eks.smakebiter på lydbøker). Løsningen for å legge til lydklipp ble vist fram på 
møtet og det ser ut være en brukervennlig løsning som kan gjøres direkte på treffet i 
Websøk. Det jobbes også med at en lydfil må gjelde for alt materiale knyttet til en 
bestemt tittel, men det er ikke på plass enda. 

Odd Arne lurte på om vi skulle knytte treff i Bibliofil opp mot Spotify. “Du kan også 
høre musikken der”. Det er Ikke aktuelt i bibliotekenes søk.  Motsatt vei kunne dette 
vært interessant men vi ønsker oss ikke en peker til Spotify fra egen katalog. 

Et ønske i søkefeltet ble også tatt opp. Når man står i Websøket og velger -«søke i 
andre baser» burde teksten i søkefeltet  enkelt og greit følge med. Samme søkeordet 



burde genere nytt søk videre. Spesielt når man går videre fra Websøk til Samsøk bør 
søkeordet bli med videre. 
Odd Arne skal se på dette. 

VYER 

TkSøk er klar for oppgradering. På spørsmål fra Biblioteksystemer på om man da skal 
bygge på det gamle eller bytte ut alt var begge representanter fra søkeutvalget enige i 
at det beste hadde vært å bytte ut alt og få en helt ny versjon av tkSøk med et enklere 
brukergrensesnitt. 

Det er mulighet for å lage et enkelt skjema i tkSøk slik det finnes i dag, og i en 
overgangsperiode kan dette være aktuelt. Forenklende for f.eks. vikarer og 
skolebibliotekarer.  Odd Arne og Roger ser på hva som lar seg gjøre/ muligheter. 

Ønsker: 

Forenklingsønske: Klikke på lånerens navn fra reservasjon i søkebildet og hoppe til 
utlån? Dette kan man gjøre allerede i dag ved “ctrl + klikk”. Innspill på om det lar seg 
gjøre å kutte ut ctrl, slik at man hopper over til låners konto ved å venstreklikke. 
Dette kan la seg gjøre, Roger ser på dette. 

Dynamisk søk på forfatternavn og tittel. Ved å klikke på forfatterens navn får man 
opp en liste over alle verk knyttet til denne forfatteren (Autoriteten). 

Manipulering av reservasjonskø: I noen tilfeller er det behov for å kunne manipulere 
reservasjonskøen. (Rediger reserveringer). Roger mener dette kan være vanskelig, da 
det krever flytting i køen. Man må også være oppmerksomme på at lånerne følger 
med på hvilken plass i køen de befinner seg. Dette ønsket har også vært oppe i 
fagutvalget for Utlån 

Sortering av treffliste: Det må være mulig å sortere treffliste på annet enn 
ordningsord: Årstall – gir mest relevante treff. Roger mener dette er mulig, evt. ved å 
sette en grense på sortering i fht antall treff.  Kan skape problemer med feks 
fortsettelserier. 

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. 
Biblioteksystemer ser på saken. 

4. EVT. 

Webapp: 
– Biblioteksystemer har valgt en logo, ved neste utsendelse av Webappen er denne 
med, kan legges til som snarvei på mobile enheter. 
– Et problem der samme symbol ble vist for å fornye samt slette reserveringer ble sett 



på på møtet. Dette var en bug, Odd Arne sjekker opp dette. 
– Bør det lages bedre skiller mellom det som er lånt og bestilt? I dag er det bare en 
lang liste. Kunne man få to ulike valg, ikke bare ett? Prioriteres ikke  – bug fikses 
først. 

Asker melder at lånerne har gitt utrykk for å være fornøyd med Webappen. Ønsker 
mer materiale til markedsføring av Webappen.  Logo til bruk på hjemmesiden, flyers 
osv. 

Til sist ble det stilt spørsmål til Bibliofil om hvorvidt det er brukt personer med 
kompetanse på hjemmesider og brukeratferd til å vurdere Websøk/ Samsøk noen 
gang? Utvalget for brukertjenester skulle se på dette men det ble ikke gjort noe med. 
Den gangen var det ikke aktuelt med ekspertise utenfra. Kan det være aktuelt i dag? 

25/4/2012 Cecilie Weinholdt 

 


