
Referat fra møte i fagutvalg for katalog og innkjøp 9. april 2015 

Til stede fra fagutvalget: 

Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek, leder Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek 

Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek Edith I. Vevang, Bergen off. bibliotek 

Fra Bibliotek-Systemer: 

Åshild Haga 

Vidar Ringstrøm (ref.) 

Saksliste: 

1. Gjennomgang av referat fra fjorårets møte. 

Åshild gjennomgikk referatet fra forrige møte 1.april 2014. 

- Til Sak 1: Det nye grensesnittet for etikettproduksjon er en 

suksess. Antall spørsmål til brukerstøtte har gått ned. 

- Til Sak 2. Serielenking via Bibliofil-ID er det ikke gjort noe 

med. Det er et sterkt ønske om få dette på plass! 

Til Eventuelt: 

- Rekkefølgen på delfelt i *650 og *651 alfabetiseres 

alfabetisk ($a$x$z) i Bibliofils autoritetsregistre. Riktig 

rekkefølge skal være $a$z$x (dvs $z FØR $x!). 

En løsning skisseres i kommentar nr 10 til BUG 21820 

(http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=21820#c10). 

BUG-en har status Feedback, men ingen av bibliotekene har svart! 

Kan man lage en rapport med dubletter i autoritetsregistrene? 

- Sakene meldt av Moss vedr. innkjøpsmodulen er løst. 

- Henvisninger i Bibliofil. Utvalget diskuterte hvordan dette 

funger idag. Se-henvisninger: "Kvalifiserte søk som gir et 

eksakt treff slås opp og vises direkte i trefflisten i 

TkSøk. Ukvalifiserte treff vises som en henvisning." 

Eksempel fra TkSøk: 

10 -> zimmermann, robert/fo 

Zimmermann, Robert, Se (søkt opp): Dylan, Bob (FO) 

11: Tilsammen 17 treff 

12 -> zimmermann, robert 

Zimmermann, Robert, Se: Dylan, Bob (FO) (ikke søkt opp) 



<zimmermann, robert> ingen treff Fra 

http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkkat/henv.html 

I websøk vises henvisning uansett om man kvalifiserer eller 

ikke: 

Henvisninger 

Zimmermann, Robert 

Se : Dylan, Bob Forfatter 

Utvalget mener at i websøk bør henvisninger automatisk slås 

opp. Men dette er muligens noe for utvalget for Søk? 

Utvalget foreslår at det skrives en notis om henvisnigner i 

Infobrevet. 

2. Nye muligheter for Datamax-etiketter. 

Åshild orienterte. Det er nå mulig å selv bestemme innholdet på 

etiketter skrevet ut med Datamax-printere (gjennom lokale 

maler). I tillegg kommer mulighet for å få med bibliotekets 

navn vertikalt til høyre på strekkodeetiketten. 

3. Ønske om å få Bibbi-poster for kulturfondbøker direkte inn i katalogen som 

bestillingsposter når Kulturrådets lister er klare. 

Utvalgets leder lager et utkast til brev til Biblioteksentralen. 

4. Åshild informerte om hva som er gjort siden sist, og hva hun jobber med nå. 

5. Eventuelt 

- NBs VIAF-register med nasjonale personregister kan høstes fra 

BIBSYS OAI-PMH-tjener. Utvalget lurer på hvilke tanker 

Bibliotek-Systemer har om evt bruk av data herfra? Det er kjent 

at data om nasjonalitet mangler. 

- Ønsker FORTSETTELSE i isbd-visning i søkevinduet (Ctrl-i/høyreklikk) 

- Ønske om kunne melde inn eksemplarer i Hurtiglån i 

eksemplarpåføringsvinduet (idag må man gå via "Masseendring 

av eksemplar" -> "Hurtiglån"). 

- Kunne bestemme hvor fokus er ved start i 

eksemplarpåføringsvinduet? Innstilling på brukernivå. 

- Import av bibbi/eksternkatalogposter/slettede poster til 

forslagskassen? Søk i eksternbase -> ta med posten over til 

forslag via høyreklikk eller egen knapp? 

BUG: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=7705 



- Gjennomsynslister. Slette alle med status "gjennomsyn" med 

ett klikk? 

Det er 2 forslagskasser, i den "nye" som er tilgjengelig fra 

søkevinduet (ikon alt. Ctrl-f) kan man markere flere linjer i 

trefflisten (i den "gamle" i Innkjøp-fanen kan man bare markere en av 

gangen). Løsningen er å markere de linjene som skal slettes 

med å dra musepeker over aktuelle linjer, eller hold inne 

Ctrl-tasten for å markere enkeltlinjer. Det kan være 

fornuftig å klikke på kolonneoverskriften "Status" for å 

sortere på status først. Trykk deretter på knappen "Slett". 

BUG: 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=2457 

er et ønske om å kunne slette alt til gjennomsyn som er lagt 

inn før en dato. 

- Ønske om å gjøre arbeidsflyten bedre fra ny forslagskasse 

til bestilling. Pr idag må man bruke den "gamle" kassa for 

å kunne ta med forslaget til bestilling. 

- Ønske om et nytt felt med bestiller (= pålogget 

brukernavn?) i trefflisten. Hva med bsonline-bestillinger? 

BUG: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=26543 

 


