Østfold valgte Bibliofil
Fire kommuner i regionen Østfold i Viken fylke avholdt en felles
anbudskonkurranse om biblioteksystem. Kommunene Indre
Østfold (Spydeberg, Askim, Skjønhaug, Mysen og Tomter),
Moss (inkludert Rygge), Hvaler og Fredrikstad valgte Bibliofil.
Det er vi svært glade for!
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LEDER

Velkommen til
Brukermøte 28. og 29.
september i Narvik.

Bibliofils Brukermøte i 2020 var ett av mange arrangementer som ble avlyst.
Det gjør at vi er spesielt ivrige etter å få arrangert Brukermøte nå i 2021. Vi
innser at det sannsynligvis ville medført ny avlysning dersom det ble holdt i
mai, så vi satser alt på at det lar seg gjøre å gjennomføre Brukermøte til høsten.

Brukermøte i
2020 måtte
vi dessverre
avlyse på
grunn av den
pågående
pandemien,
men vi satser
Narvik bibliotek er vertsbibliotek for årets
på at vi i år får
Brukermøte.
avholdt Brukermøte i Narvik til høsten. Vi kommer til å benytte
oss av konferansehotellet Scandic Narvik som ligger
like ved biblioteket. Brukermøte varer fra tirsdag 28.
september kl. 12, til onsdag 29. september kl. 15.00.

Selv om pandemien herjer i samfunnet, jobber vi for fullt hos oss i BibliotekSystemer i Larvik og rundt om på hjemmekontorene. Vi er i innspurten med å
flytte all funksjonalitet i Bibliofil over i nettleseren, og vil ha dette klart i løpet
av våren. Det betyr at man ikke lenger må ty til de gamle klient/tjener-programmene i Bibliofil for å utføre de oppgavene som ikke brukes hver dag.

For dere som ønsker å komme dagen før vil det være
mulig å booke overnatting fra mandag, ellers vil det
være god nok tid til å ta morgenflyet til Narvik for
å rekke frem til lunsj og registreringen. Flybussen
stopper rett utenfor hotellet.

All funksjonalitet i nettleseren var også en forutsetning i konkurransen om
biblioteksystem til fire kommuner i tidligere Østfold fylke høsten 2020. Valget
falt på Bibliofil, som dere kan lese om i dette Infobrevet. Det betyr at vi har
fått en endelig frist for når all funksjonalitet i Bibliofil skal være på plass i nettleseren. Det betyr også at det vil være noe foreldet funksjonalitet som fases
ut og ikke blir med over i nettleseren. Dette er funksjonalitet som enten ikke
støttes lenger, eller som har blitt erstattet av ny funksjonalitet i Bibliofil på web.

Ønsker dere å komme dagen før til Narvik er dette
en ypperlig mulighet til å utforske denne flotte byen.
Narvik kan by på flott natur, parker, museer og fine
nisjebutikker. Her er det noe for enhver smak. For
dere som er interessert i å delta på kurs og få mer
faglig innhold, setter Bibliotek-Systemer As opp et
kurstilbud dagen før.

Nytt år – full fart
2021 er godt i gang, og tradisjonelt er våren en tid hvor vi forbereder oss og
ser fram til det årlige Brukermøte for Bibliofil. Dette går gjerne av stabelen i
begynnelsen av mai et eller annet sted i landet. Vi gleder oss til å treffe kundene
våre og vise fram det vi har jobbet med siden sist. Slik blir det dessverre ikke i
år. 2021 fortsetter i samme spor som 2020 med en pandemi som ikke er så lett
å bli kvitt. Det er imidlertid mulig å se en lysere framtid når befolkningen blir
vaksinert og de nasjonale og lokale begrensningene lempes på.

Bibliofil på web skiller seg vesentlig fra de tidligere klient/tjener-programmene
i Bibliofil på måten funksjonene er gjort tilgjengelig for brukerne. Tidligere var
funksjonene organisert i moduler med liten støtte for arbeidsoppgaver som
gikk på tvers av modulene. I Bibliofil på web er funksjonene bygget for å støtte
arbeidsoperasjoner uavhengig av den tidligere modulorganiseringen. Hensikten har vært å legge til rette for effektiv arbeidsflyt gjennom tett integrasjon og
fokus på fullstendige arbeidsoppgaver.
Når Bibliofil nå går over i en fase med normal videreutvikling av Bibliofil på
web, vil vi også gå tilbake til en situasjon hvor fagutvalgene blir viktige som
sparringspartnere for videreutvikling, testing og en vesentlig kanal for ønsker
om ny funksjonalitet fra alle bibliotekene. Selv om Bibliofil på web ikke lenger er
basert på inndeling av funksjoner i moduler, ønsker vi å holde fast på fagutvalg
med fokus på overordnede arbeidsområder. Som tidligere vil hovedfunksjonene
søk, katalogisering og utlån ha hver sine fagutvalg. I tillegg vil skolenes behov
ivaretas av et eget fagutvalg for skole som i dag. Et biblioteksystem som Bibliofil er såpass omfattende og komplekst at vi mener at en organisering hvor vi
deler opp fagutvalgenes ansvarsområder er nødvendig for å få fordelt ansvar
og oppgaver slik at oppgavemengden blir håndterbar for deltakerne i fagutvalgene.
På teknisk avdeling hos oss tar vi nå tak i flere prosjekter som innebærer utvikling. Det første konkrete resultatet av denne satsingen var vårt egenutviklede
innloggingspanel til FRI meråpent bibliotek. Samtidig med dette har interessen
og oppdragsmengden for våre produkter økt. Dette gjør at vi ønsker å ansette
en ny medarbeider på teknisk avdeling. Vi søker derfor etter en automatiker
som ønsker å jobbe med teknisk installasjonsarbeid.

Vi ser frem til en fantastisk opplevelse med festmiddag høyt oppi fjellsiden på Fjellheisrestauranten
der du enten kan gå eller bruke gondolbanen til
adkomst. Det er viktig å huske godt fottøy, og kle
dere godt.
Vi kan garantere et spennende møte med et svært
lærerikt og variert program. Det vil være en variasjon
i alt fra det digitale aspektet i bibliotekhverdagen, til
møte mellom mennesker og nye bekjentskap. Det vil
også settes søkelys på muligheten for kompetanseoverføring mellom kollegaer over hele landet gjennom de spennende foredragene vi vil få presentert.
Årsmøte for Bibliofilforeningen (brukerorganisasjonen for oss som bruker Bibliofil) holdes onsdag
morgen. Det er åpent for alle, og vil inneholde
informasjon om jobben de ulike fagutvalgene gjør i
tillegg til årsmøtesaker.
Hold av datoen!
Hilsen AU, arbeidsutvalget i Bibliofilforeningen

Også på systemavdelingen ønsker vi å styrke staben for å håndtere den økte
oppdragsmengden. Denne gang er det en bibliotekar vi søker. Styrkingen
av staben er også en investering for framtida. Vi blir bedre i stand til å
betjene kundene våre, og får større ressurser til videreutvikling av Bibliofil og
FRI meråpent bibliotek.
Når vi forhåpentligvis møtes til Bibliofils brukermøte til høsten, krysser vi
fingrene for at vi kan stille med flere nye medarbeidere i ugleklær!
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Ola2 Thori
Kogstad,
daglig leder

Årets Brukermøte holdes i Narvik i september.

Autoritetshåndtering i Bibliofil på web
Bibliotekene har flere ulike autoritetsregistre og hvert register inneholder én
autoritetstype. I autoritetsregisteret
kan man lage henvisninger mellom
autoriteter, for eksempel fra ikke-brukt
term til foretrukket term, eller man kan
koble to autoriteter sammen slik at
autoriteten man kobler fra blir slettet.
Man har ett autoritetsregister for hver autoritetstype

For å sikre at enkelte delfelt har bestemte
verdier er det lagt inn autoritetskontroll
på enkelte marctagger og delfelt, for
eksempel ordningsord og emneord.

Frem til nå har det ikke vært mulig å
redigere disse autoritetene i Bibliofil på
web. Men nå er også denne funksjonaliteten implementert der.

Redigering av autoriteter ligger i
menyen for Katalogisering. Det er
fortsatt slik at systemet automatisk
lagrer nye autoriteter når man importerer en katalogpost fra ekstern base. Hvis
man redigerer en post, eller oppretter
en ny fra bunnen av, blir det slått opp i
autoritetsregisteret hvis man for eksempel legger til et nytt emneord, slik at du
kan velge emneord som er i bruk i basen
fra før.

I autoritetsregisteret ser man hvor mange titler autoriteten er brukt i, man kan endre
autoriteten, lage henvisninger og koble den sammen med en annen autoritet.

På vei til Marc21
Hvorfor Marc21?
Nasjonalbiblioteket har i lenger tid
ønsket at alle norske bibliotek skal støtte
Marc21 som et nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske katalogposter.
Ved siste nasjonale innkjøp av metadata for bibliotekene ble det kun bestilt
katalogposter i Marc21 og dette presser
naturligvis biblioteksystemene til å
støtte Marc21.
Hva skjer med Marc-21 i Bibliofil?
Planen er at alle Bibliofil-bibliotek skal
være over på Marc21 i løpet av første
halvår 2021. Dette gjelder kun bokbasen til bibliotekene. Når overgangen
er gjort vil det ikke lenger være mulig å
bruke TkKatalog for å gjøre endringer i
katalogbasen. Det vil derimot fremdeles
være mulig å bruke TkKatalog til andre
ting som eksemplarpåføring, etikettutskrift og katalogisering i andre baser
(f.eks. lokalsamling og tidsskrift) hvis
man ønsker det. Katalogisering i bok-

basen vil deretter kun kunne gjøres i det
nye nettbaserte grensesnittet (m2-int).
Hvordan vil konverteringer skje?
Vi vil konvertere bokbasen uten at
biblioteket i utgangspunktet trenger å
gjøre noe som helst, men som i alle
typer konverteringer vil man ha et visst
tap av data. Konverteringen baserer
seg på konverteringstabellene som
Nasjonalbiblioteket har utviklet, men
disse tar nødvendigvis ikke høyde for
lokale tilpasninger. Det er derfor viktig
at bibliotekene setter av noe tid til å
vurdere bokbasen sin etter at konverteringen er gjort, spesielt hvis de har
brukt egne lokale delfelt/tagger. Vi
sletter ikke de gamle katalogpostene og
kan justere konverteringen i etterkant
ved behov. Vi vil også justere konverteringsjobben underveis fram mot
endelig konvertering slik at vi klarer å få
med mest mulig av katalogdataene fra
Normarc til Marc21.

I løpet av våren 2021 vil bokbasene konverteres til
Marc21 og all katalogisering må gjøres i Bibliofil på
web.
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Larvik bibliotek
Tekst: Kari Moldvær, biblioteksjef i Larvik bibliotek. Foto: Larvik bibliotek

Larvik bibliotek flyttet inn i midlertidige lokaler i desember 2020. Lokalene er et tidligere kjøpesenter.

Da første fase med sjokk, forvirring og fortvilelse hadde lagt
seg noe, var det på tide å se på hva vi kunne få til. I denne
fasen var det lett at ting kunne gå litt raskt. Noen er raskt
klare for å gå på videre; andre trenger mer tid. Det skal føles
trygt å møte brukere igjen og å ha de rette svarene til dem.
Her ble regelen å skyndte seg sakte. Først og fremst måtte vi
ha det tekniske på plass da serveren med systemet også var
ødelagt i brannen. Avdelingene ble åpnet etter et par uker,
og det var godt å komme i noe normal drift.

Tidlig lørdag morgen, 16. november 2019 ble det meldt at
Larvik bibliotek sto i brann. Den påsatte brannen resulterte i
et totalskadd bibliotek. Arbeidsplassen til nesten 20 personer
var borte, og det meste av bibliotektilbudet til Larviks ca 47
500 innbyggere var borte.
Som leder var det viktigste å sørge for mest mulig informasjon. Dette gjaldt både til de ansatte og befolkningen
forøvrig. Det var også viktig for oss kolleger å ha et sted vi
kunne samles, og det fikk vi heldigvis. Vi trengte mye tid til
å bearbeide det som hadde skjedd, snakke masse med hverandre, få all informasjon så tidlig det var mulig, og så likt som
mulig. Det var mye følelser, og vi støttet hverandre så godt vi
klarte. Der noen var nede, var andre oppe. At kommuneledelsen var innom var minst like viktig som at bedriftshelsen
og vernetjenesten bisto med sine tjenester.
4
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Jobben med å finne et midlertidig lokale skulle vise seg å
være mye vanskeligere og ta MYE lengre tid enn vi trodde.
Her var det mange parter involvert, og det var ikke alltid lett å
finne ut hvor ansvaret til den enkelte lå. I og med at det
var et forsikringsoppgjør kunne vi ikke ta alle de valgene vi
kanskje ville gjort om kommunen hadde stått i det alene. Da
det nærmet seg jul forsto vi at vi måtte finne et sted der vi
kunne yte en minimumstjeneste mens vi ventet på midlertidige lokaler. Etter en del leting fikk vi napp, og godkjenning
av forsikringen, på et lokale midt i sentrum. Dermed var gode
kontorer og et lite lokale for publikum i boks. At vi kun hadde
åpent der drøye to uker før nedstengning i mars er en annen
historie.
Rett før sommeren ble en leiekontrakt i et lokale i sentrum
signert. Dette var et kjøpesenter som nå var tomt for butikker,
og vi så raskt at dette kunne bli et fint bibliotek. Dette ga oss
ny energi , og vi var alle klare for å gyve løs på oppgaven! Vi
hadde gode prosesser med å tenke hva vi skulle videreføre
av det vi hadde gjort og hatt tidligere, og hva burde vi tenke
nytt om. Nok en gang var det lett å ha for stor fart, og det
jeg virkelig har lært i denne prosessen er at ting tar tid! Det
er viktig å lage seg realistiske mål. Det er så mange faktorer

opp av asken

Barneavdelingen i Larvik bibliotek.

Biblioteket er stilig innredet og det er mange sitteplasser.

man ikke selv kan styre. Store innkjøp må ut på anbud. Det er
lange frister og lange leveringstider. Ansatte må involveres,
arbeidsmiljøloven må følges, planer for møblering må knas
for å få det beste resultatet, og mye tar lengre tid enn man
tror. Titusener med bøker skulle vurderes, og deretter kasseres
eller registreres, og alt skulle på plass når hyllene var oppe.
Det mest utfordrende ledermessig i en slik situasjon er
graden av involvering av alle ansatte og å nå ut med nok informasjon underveis. Dårlig tid, korona og mange involverte
parter er momenter som gjorde dette ekstra vanskelig. Vi
klarte det på en del punkter, men jeg så beklageligvis at det
ikke ble innfridd hele tiden. Å knytte til seg fagfolk og bruke
disse på det de er gode på er avgjørende. En annen ting er
evnen til å kunne endre ting raskt underveis. Det vi først
hadde satt som høy prioritet var det som etter en stund
kunne havne nærmest bakerst, og motsatt. Press fra utålmodige innbyggere, politikere og administrasjon var både et
dytt til å holde tempo oppe, og en stressfaktor.
11. desember 2020 kunne vi endelig åpne opp for publikum,
og vi har ikke hørt annet enn skryt og positive kommentarer
siden. Det gir oss virkelig ny energi, og vi gleder oss masse
til det åpnes opp for mer aktivitet. Da får vi virkelig høste
fruktene av det vi jobbet så hardt for i fjor, og kan endelig se
at tragedier også kan skape nye, spennende muligheter!
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Fire kommuner velger Bibliofil
Høsten 2020 avholdt fire kommuner i regionen Østfold i
Viken fylke anbudskonkurranse om nytt biblioteksystem.
De fire kommunene var Fredrikstad, Moss, Indre Østfold og
Hvaler. Anbudskonkurransen omfattet både folkebibliotek og
grunnskoler i de fire kommunene, samt to fengselsbibliotek i
Indre Østfold.

lære de nye bibliotekene i Moss og Indre Østfold å kjenne, og
være med på å videreutvikle bibliotekene i disse kommunene.
Vi ser også fram til å få gode innspill til videreutvikling av
Bibliofil, slik at Bibliofil også framover gir bibliotekene funksjonene de trenger.

I tillegg til de vanlige tjenestene og funksjonene et
biblioteksystem tilbyr, etterspurte de fire kommunene også
CMS-funksjonalitet. Løsningen skulle altså også inneholde
verktøy og tjenester for å lage og vedlikeholde folkebibliotekenes nettsider.
Bibliofil er allerede integrert med Inleads CMS easyOpac
i Øygardsbiblioteka (oybib.no). I tilbudet til de fire kommunene var det denne integrerte løsningen som vi tilbød
som totalløsning for folkebibliotekenes nettsider for publikum.
Kommunene Moss og Indre Østfold hadde fra før forskjellige
biblioteksystem i sine kommuner etter kommunesammenslåingen i 2020. For disse kommunene var det ønske om å
gå over til ett biblioteksystem i både folkebibliotek og skoler.
I tillegg ønsket de sammenslåing av folkebibliotekets baser
innen kommunen, slik at folkebibliotekene i hver kommune
har et samlet tilbud til sine lånere. Fredrikstad, Indre Østfold
og Hvaler ønsket også sammenslåing av skolebasene innen
hver kommune til én installasjon.
Vi er svært glade for at de fire kommunene valgte Bibliofil. Det gjør at vi kan fortsette det gode samarbeidet med
Fredrikstad, Moss, Hvaler og Mysen. Vi ser også fram til å

Fire kommuner i Østfold har valgt Bibliofil som sitt biblioteksystem for skoler og
folkebibliotek.

easyOPAC i Østfold
Tekst: Carsten Dibbern, Inlead
Som nevnt ovenfor har Inlead i samarbeid med BibliotekSystemer AS fått fire nye kunder av easyOPAC.

Øygardsbiblioteka har allerede benyttet seg av easyOPAC i
over et år.

easyOPAC-løsningen er fullstendig integrert med Bibliofil.
Denne løsningen inkluderer også bibliotek-app som er integrert med hjemmesiden.

Det vil si at Inleads easyOPAC vil betjene over 180 000 innbyggere med bibliotekets hjemmesideløsning etter hvert som
løsningen er i drift på de nye bibliotekene.

easyOPAC gir bibliotekene en rekke fordeler.
• Full integrasjon med Bibliofil
• Bibliotek-app integrert med hjemmesiden
• Integrasjon med skjermløsninger
• Adgang til å dele redaksjonelt innhold
• Automatisk visning av materialer på forsiden
• Og en rekke tilleggsfunsjonalitet som beskrevet her
https://inlead.dk/no/formidlingslosninger/
#easyopac-nettsted-integreret-med-bibliofil-opac

De fire bibliotekene har også valgt å anvende Inleads
program for utsendelse av nyhetsbrev, easyEmail.
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Inlead ønsker de fire nye bibliotekene varmt velkommen.
Vi gleder oss til samarbeidet.

Vi utvider og ansetter en ny bibliotekar
Vi er i den heldige situasjonen at det er økende interesse for
Bibliofil og FRI meråpent bibliotek. Stadig flere bibliotek bruker
Bibliofil i tillegg til at det er behov for opplæring i Bibliofil i nettleseren for erfarne Bibliofil-brukere. Dette fører til økt aktivitet
hos oss, og da kanskje spesielt for bibliotekarene våre.
Pandemien har ført med seg nasjonale og lokale råd og
retningslinjer for sosial distansering og restriksjoner for
reising. Dette har ført til at vi reiser betydelig mindre nå enn vi
gjorde før pandemien kom. Likevel er timeplanen vår helt full.
Vi ser at tilbudet vi har hatt med kurs som videokonferanser
har fungert godt og har blitt tatt vel imot av bibliotekene.
Dette er noe vi kommer til å fortsette med også etter pandemien, men da som et tilbud i tillegg til vanlige kurs.
For vi ønsker å komme oss ut igjen og treffe bibliotekene. Vi
ønsker å være tilstede under oppstart og holde oppstartskursene hos bibliotekene som skal i gang med Bibliofil. Vi
ønsker igjen å komme på besøk hvert tredje år for å se
hvordan dere har det, få tilbakemeldinger og kunne gi noen
råd og innspill der dere er.
Vi ønsker å være i forkant nå før pandemien slipper taket. Vi
ønsker å være flere som kan betjene bibliotekene. Vi ønsker å
utvide med en ny bibliotekar hos oss.

Nye ledere

Vil du bli kollegaen vår? Bibliotekarene Vidar Ringstrøm og Marie Chetwynd Eikeland
ønsker seg en ny bibliotekarkollega.

Høres dette spennende ut? Kan du tenke deg å jobbe
sammen med Marie og Vidar som bibliotekar hos oss?
Nøl ikke med å ta kontakt om dette høres interessant ut, om
du har spørsmål eller om du er nysgjerrig på hva dette er for
noe.
Velkommen som søker.

To nye ledere har kommet på plass hos oss de siste månedene.

Henriette Thoner overtok som leder for merkantil avdeling
1. januar 2021. Henriette er vår nye salgssjef. Vår tidligere
salgssjef, Reidar Bjerkseth, fortsetter i merkantil avdeling som
senior selger. Reidar har passert alderen hvor svært mange
pensjonerer seg, men vi er heldige å få beholde ham som
kollega framover.

Roger Niva overtok som faglig leder på systemavdelingen
1. september 2020. Roger er nå vår systemsjef. Dette var
en stilling Ola Thori Kogstad hadde tidligere. Ola er fortsatt
tilknyttet systemavdelingen og fortsetter som daglig leder.

Vi er svært fornøyd med å ha fått Henriette og Roger som nye
ledere hos oss. Begge har lang fartstid i Bibliotek-Systemer As,
og kjenner både bedriften, markedet og ikke minst dere kunder
godt fra før.

Ola Thori Kogstad har tatt et skritt tilbake og overlatt det faglige ansvaret i
Systemavdelingen til Roger Niva.

Reidar Bjerkseth har overlatt stafettpinnen til Henriette Thoner, som nå er ny salgssjef i Bibliotek-Systemer As.
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Vi gratulerer!
Siden sist har disse bibliotekene begynt å bruke Bibliofil:
Folkebibliotek: Eigersund
Skoler: Alle videregående skoler i Rogaland, grunnskolene i Gjesdal
kommune, Ullerål skole i Ringerike kommune, Florvåg skole i Askøy
kommune og Sauherad barne- og ungdomsskole i Midt-Telemark
kommune.
FRI meråpent bibliotek er levert til: Narvik bibliotek, avd. Kjøpsvik,
Laksevåg bibliotek i Bergen, Rollag bibliotek, Asker bibliotek, avd.
Slemmestad, Rykkinn bibliotek i Bærum, Sauda bibliotek samt Øygardsbibliotekene Rong og Straume. P.g.a. pandemien har flere bibliotek
utsatt oppstart av meråpentløsningen.

TIPSHJØRNET

Over og ut for webmin
Som noen har lagt merke til så får man ikke lenger kommet inn på
administrasjonsverktøyet webmin.
Webmin er et verktøy for systemadministrering fra nettleser, og
har i flere år tjent oss godt. Det ga tilgang til systemtjenester som
f.eks. oppsett av e-postserver, printeradministrering, cronjobber,
oppretting av bruker og endring av passord. I tillegg en filbehandler og et skall/shell. (Vi tok bare i bruk et utvalg av de
mulighetene som ligger i Webmin-pakken).
Sikkerhetsaspektet ved å gi en nettjeneste adgang til serveren har
blitt mer aktuelt. Tilgang til et skall er kanskje det som innebærer
størst sikkerhetsrisiko.
Samtidig har behovet for et skall og filbehandling blitt mer og
mer perifert. Systemkursene de siste årene har også gått bort fra å
undervise i bruken av webmin.
Brukeradministrering, som er den webmin-modulen de fleste
har vært i kontakt med, er tilgjengelig fra Bibliofil på web. Dette
krever en egen tilgang for brukerne. Vi vurderer det slik at de andre
tjenestene best administreres av Bibliotek-Systemer As.
Summa summarum: webmin er nå avinstallert fra Bibliofil-serverne.

Eigersund folkebibliotek er en av våre nye Bibliofil-kunder.
Foto: Henning Pedersen, Eigersund folkebibliotek.

Resertifiserert
som Miljøfyrtårnbedrift
I desember 2020 var det 3 år siden vi for første gang ble sertifisert som
Miljøfyrtårn-bedrift og tiden var nå inne for resertifisering.
Selv om vi til enhver tid har fokus på både miljø og arbeidsmiljø, ser vi
på resertifiserings-prosessen som en viktig og nyttig oppgave. Alle våre
rutiner ble nøye gransket, og vi så etter forbedringspotensiale på hvert
av de ulike områdene. Alt fra avfallshåndtering til estetikk ble nøye
vurdert, og HMS var selvsagt også en stor del av denne evalueringen.
For å bli godkjent som Miljøfyrtårn-bedrift må man levere inn en
omfattende rapport, samt ha et møte med godkjent sertifisør der hvert
punkt blir nøye gjennomgått. Kort tid etter møtet i desember fikk vi
beskjed om at vi var godkjent og sertifisert for 3 nye år!
Vi er stolte av å være Miljøfyrtårn-bedrift, og arbeider kontinuerlig med
å bidra til et bedre ytre og indre miljø!

Vårens kurs
Tradisjonen tro arrangerer vi kurs i Bibliofil våren 2021. Denne våren vil
kursene foregå digitalt. Vi inviterer til følgende kurs:
Torsdag 11. mars, kl 9-15: Skolekurs, bruk av Bibliofil (m2-int) i skolebibliotek.
Torsdag 18. mars, kl. 9-15: Kurs i bruk av Bibliofil (m2-int) for ansatte
ved biblioteket.
Onsdag 24. mars, og torsdag 25. mars, kl. 9-12 begge dager: Kurs i
systemadministrering (for systemansvarlige). Dag én vil man gjennomgå brevmaler, automatiske jobber, kodefiler, brukeradministrering og
problemkassen. På dag to ser man på innstillinger i Bibliofil på web.
Tirsdag 13. april, kl. 9-10: Tidsskrift/Periodika. Gjennomgang av registrering, abonnement og heftemottak
Torsdag 15. april, kl. 9-11: Innkjøp/tilvekst. Gjennomgang av bestillinger, budsjett og leverandører.
Onsdag 9. juni og onsdag 25. august, kl. 9-10: Klasseadministrering.
Gjennomgang av gruppeadministrering, klasseflytting og import av
elever.
For mer informasjon og påmelding send e-post til kurs@bibsyst.no.
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