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Gjennomgang av referat fra sist 
Alt ok eller løst, bortsett fra integrering mot Akademika i Bergen og ønsket om at forslagskassa 
skal kunne importeres inn i kommunens e-handelløsning.

Ingen ytterligere kommentarer fra referatet, men det konstateres at det er leeeenge siden forrige 
møte.

Vidar demonstrerte katalogisering i m2-int slik det ser ut i dag 
Kilder på katalogpostene:
"M21-nb-bibsent" betyr de frikjøpte postene som NB har kjøpt inn til biblioteket 
"M21-bibbi" er bibbi-postene, de som biblioteket kjøper 
I realiteten i marc21 er det maksimalt 3 ulike kilder: 2 fra biblioteksentralen og 1 fra bokbasen. 
Dugnadsbasen blir ikke videreført i marc21. 
Mulighet for «lag innkjøpsforslag», som har sine begrensninger. Denne henter data fra 
eksternbase og over i forslagskassa. Man får ikke med hele posten, kun de delene som det er 
plass til i forslagskassa. 

"Vis detaljer" - er for å kunne sammenligne kildene. De fleste importerer sikkert med en gang. 
Kan importere som ny post, eller som bestillingspost. Dialogvindu øverst - kan gå til 
eksemplarbestilling, og hvis man avbryter så kommer man i postvisning. Dette er parameterstyrt 
så man kan velge selv hvordan man vil ha det. 4 valg man kan velge mellom. Kan settes på ulike 
nivå, også brukernivå. 

Det å bestille eksemplarer til flere avdelinger er under utvikling. Blir en god løsning, men med 
litt mindre skrolling og færre valg for sending. Det blir istedet en link til å sende bestillingsbrev 



(lenke til menyvalget Innkjøp -> Send bestillingsbrev). Er klar innen kort tid.

Om man vil redigere posten, så er alt samlet i «en» knapp nå («Rediger post m.m.»). Slik at ikke 
alle knappene vises. Kan selv bestemme hva som skal skje som neste trinn etter å ha lagret en 
post:
Hjem, innstillinger, m2, nivå (global, roller, bruker) bruker, katalogisering, generelt, «vis 
knapper for redigering av post….» Skru PÅ om alle knapper skal vises. 
-Standardvalg for neste hendelse etter lagring av ny post 
-Standardvalg for neste hendelse etter lagring ved redigering av post 

Her ligger også standardvalg for skoleslutt som utlånsdato knyttet til avdelingskode 
("Avdelingskoder som gir Skoleslutt som utlånstid ved opprettelse av nytt eksemplar"). 
En egen innstilling for tagger som skal vise lenke for å legge til originalspråk (feks tittel på 
japansk).

Viste ulike innstillinger i m2 - katalogisering - generelt, bl.a: 
Dialogtype for neste hendelse etter importering fra eksternbasen
Vis redigering av katalogiseringsmaler 
Vis redigering av autoritetsregister 

Viktig: man må ha administratortilgang i katalogisering for å kunne redigere noen av de "faste" 
feltene på fullstendig katalogiserte poster fra Biblioteksentralen og Bokbasen - skru den på her 
dersom man allikevel MÅ endre postene. Knappen «overstyr begrensninger» kommer til syne i 
redigeringa av poster. 

Ligger fortsatt en del valg under tkkatalog-innstillingene som gjelder for m2-int. De gamle 
innstillingene som ligger i tkkatalog er de innstillinger «som alltid har vært der», mens det som 
ligger i m2-katalogisering er alt det «nye» på web. 

Menyvalget «Lag ny post», åpner seg i en system-mal som baserer seg på de valg man gjør i 
starten. Man kan også huke av for «bruk enkel katalogisering», feks fint for skoler. Selvom man 
da velger enkel katalogisering (enkelt skjema), så kan man seinere i prosessen velge fullstending 
skjema. 

For å lage bibliofil-ID må disse delfeltene være fylt ut: dokumenttyper, tittel, sted og år. 
Vi har gjort grep for å kople 019 $b (dokumenttyper) til de tre nye taggene i marc21: *336, *337 
og *338 . Slik at hvis man endrer *019$b blir termene i *336 osv automatisk oppdatert.

Er pr nå ikke mulig å legge til ekstra tagger i en ferdig mal, heller ikke om man har valgt 
fullstendig skjema….Løsningen er å bruke lagringsvalget "Rediger posten videre". Da kan man 
legge til flere tagger med en gang.

Under katalogisering så kan man lage nye maler, ved å velge «rediger maler». Alle malene må 
lages på nytt i m2. Det fins ingen mulighet til å få tkkat-malene over i m2. 

Ny «layout» på maler, autoriteter, krydring som utvikleren vår jobber med. Fagutvalget sier det 
ser bra og ryddig ut, så fortsett med dette.



Er utviklet mulighet for å bla i autoritetsregisteret (forover og bakover). Kommer i neste versjon.

Svar på spørsmål fra Bergen: 
Mulighet for å gi katalogpost et nytt tittelnummer. Skal være mulig å få til. Ønske om å 
overskrive. Både på ny post, bestillingspost, lim inn post, kopier post. Dette kommer. 

Navigering i emneregistreret er fikset. 

Legg inn bestilling uten leverandørkode, ønsker å få en advarsel om at det ikke er valgt 
leverandør. Er fikset.

Ønske om å se hvem som har lagt inn eksemplarbestilling. Under bestilte eks. i tkkatalog var 
dette synlig. Bør inn også i m2. Bør la seg gjøre å ordne. 

Bestillingsknapp/lagringsknapp bør ligge både øverst og nederst i bilde når man lager 
bestillingsposter.

Null problem å lage ønskede roller. I m2 kan man sette innstillinger på flere nivå: globalt, 
instans, roller og på bruker. Dere bestemmer selv hvordan disse skal settes opp og hvordan dere 
skal bruke instans-instillingene og rolle-innstillingene. 
Rollene benyttes ulikt fra bibliotek til bibliotek, og dere bestemmer også her hvordan rollene skal
være definert hos dere. Det er ikke noe problem fra vår side om det opprettes roller som er 
knyttet til funksjon, slik som du nevner. Da kan du skifte rolle ut fra om du jobber i skranken 
eller om du skal katalogisere. Du kan bytte rolle fra en nedtrekksmeny på brukeren din. En annen
mulighet er jo at du setter innstillingene du ønsker på brukeren din. Da vil innstillingene gjelde 
uansett hvilken rolle du har. 

Bibliotek-systemer ønsker at all konvertering skal gå automatisk, men om Bergen har noen unike
behov så blir de håndtert. Alle må følge marc21 definisjonen, 590,690 - altså -90tagger er 
uproblematisk. Om Bergen har brukt en normarctagg som ikke er direkte oversatt til marc21, så 
er det mulig å håndtere det. Men først må «problemet» finnes og defineres, og deretter vil vi 
kunne jobbe med løsningen. 

Utlånsstatistikk for alle eksemplar fins. 

Settstat - fins ikke slik som den var i tksøk, men kan gjøres fra utlånsstatistikken. Bør legges inn 
som et ønske i problemkassa ved behov.

Ønske om statistikk på slettede eksemplarer. Bør legges inn som ønske i problemkassa hvis det 
er et behov. En måte å gjøre det på idag om man ønsker statistikk på et slettet eksemplar, så kan 
man søke opp posten, og manipulere url´n på toppen. Om man tar opp eksemplarstatistikk for et 
eksisterende eksemplar - og bare endre nr i url´n til "riktig" eksemplar.

Bibliofil har i første omgang lagt inn et utvalg tagger fra Marc21, basert på hva som fantes i 
Bibliofil-NORMARC og tagger som blir brukt av Biblioteksentralen og Bokbasen. Alle tagger 
fra Library of Congress Marc-21 er altså ikke med. Men vi utvider gjerne hvis det er noe som bør
være med.



TIPS: lag dere en «tullebruker» og sjekk ut de ulike innstillingene! 

Åshild orienterte om planer framover:

-Konverteringa til marc21 ruller og går, forhåpentligvis ferdig i løpet av høsten 
-Ønske om å slette en hel årgang av tidsskrift / søke på årgang 
-"Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner" skal inn i bibliofil, trolig til neste år 
-M3 - videreutvikler bibliofil på web,i dag er det litt mye skrolling og klikking og mangel på 
hurtigtaster osv 
-Ønske om å videreføre 691 og 692 (emneord for skjønnlitt). Taggene  er definert i marc21-
formatet så det er ikke et problem.
-Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har hatt krav som vi har måtte oppfylle innen en 
tidsfrist. Men nå er vi snart i boks med det, så da er det enklere å ta tak i andre ønsker. 
-Jobber med problematikk rundt sletting av alarmer samtidig med sletting av eksemplarer ved 
kassering i masseendring

Stor forskjell fra bibliotek til bibliotek om man bruker webdewey. Veldig lite etterspurt fra 
bibliofil-bibliotekene. Ønske fra fagutvalget om kopling mellom bibliofil og webdewey search.

Spørsmål fra Larvik (som ikke er besvart i gjennomgangen): 
Mangler på hurtigtaster/hurtigmenyer i katalogisering. Trenger konkrete beskrivelser av hva som
skal skje. 

Hvis man bruker Fortløpende lagring ved redigering av eksemplar vet ikke systemet når man er 
ferdig med å gjøre endringer og kan ikke oppdatere vinduet. Hvis man skrur av Fortløpende 
lagring vil vinduet bli oppdatert når man klikker på Lagre alle felt.

Må ofte «re-freshe» - for å se endringene. Fra «til katalogisering» til «ny post» - altså mottak. Da
blir det ikke automatisk oppdatert. Det er slik om den står på automatisk lagring, dersom man har
skrudd av automatisk lagring - og klikker lagre, så blir den re-fresha. Bør gjelde alltid, utviklerne
ser på det. 

Deweynr på skjønnlitteratur, kan fjernes om man har fått mulighet til å redigere katalogposter  
(innstilling settes på brukernivå, se over). 

FN-søk er ikke skrevet om til å fungere med Marc 21 ennå. Den er litt mer kompleks enn 
tidligere siden nasjonaliteten ikke lenger ligger i taggen, men som ei lenke. 

Hva betyr $0 kontrollnummer (under 650 feks).  Eksempel:
*65017$aSosial interaksjon$0(NO-OsBA)1142421$2bibbi$9nob
$0 inneholder kontrollnummer fra leverandør av katalogpost (NO-OsBA er Biblioteksentralen og
tallet er et autoritetsnummer hos Biblioteksentralen)

Moss sier at de nå redigerer veldig lite i katalogpostene. Har som policy at ingen ting skal fjernes
i opprinnelige post, men ok å legge til. Men har i ettertid ikke opplevd at omleggingen av 
katalogiseringsrutinene har ført til noe negativt! 

Mulighet til å endre tagg («døp om tagg»). Ingen planer om å gjøre noe her, også enighet i 
fagutvalget om at det ikke skal prioriteres. 



Eventuelt: 
Moss: - krydder på filmer. Er det fritt fram for å legge på bilder fra nettet. Hva sier rettighetene 
og hva gjør andre bibliotek?
Satser på tilgivelse.


