Vi ønsker dere
en god sommer
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Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en
god sommer og håper vi går mot en mer normal høst
med flere fysiske møter!
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Utviklingstrender
Det har vært gjennomført flere store anbudskonkurranser for biblioteksystem her i landet de senere årene. Disse har gjerne vært innledet med
dialogkonferanser før bibliotekene sluttfører arbeidet med sine kravspesifikasjoner. I disse dialogkonferansene inviteres leverandørene til å presentere hva de mener er utviklingstrender og hvordan framtidens biblioteksystem vil se ut.
Vi har sett i glasskula noen ganger nå, og det oppleves som nyttig. Både
fordi man kan heve blikket og se hva som rører seg, men også for å sjekke at
man selv er på rett kurs med hensyn til utvikling.

TIPSHJØRNET

Har du sett
nederst på sida?
Nederst i høyre hjørne på alle sider i Bibliofil på web
finnes det noen muligheter som det er kjekke å vite om.

Bokmerker

Har du sider, interne eller eksterne, du ofte besøker
når du bruker Bibliofil? Du har mulighet til å legge til
bokmerker og dermed ha en snarvei til ofte brukte
sider.

Vi tror at biblioteksystemene vil spille en sentral rolle i bibliotekene også
i framtiden. Vi ser for oss at biblioteksystemene vil gjøre mer, men vi
oppfatter også at det er en forventning hos bibliotekene om at mer skal
skje automatisk slik at bibliotekarene ikke trenger å bruke så mye tid på
biblioteksystemet. Den frigjorte tiden kan heller brukes på bibliotekenes
kjernevirksomhet, bl.a. å betjene lånerne.
Det er tre hovedtrender i utviklingen av biblioteksystem vi ser for oss. Det
første er selvbetjening, det andre er integrasjon og det tredje er mobilitet.
Selvbetjening omfatter alt som gjør at lånere kan finne fram og få gjort
det de ønsker i biblioteket, uten å måtte involvere bibliotekets ansatte. Folk
er forskjellige, men mange liker å klare seg selv. Biblioteket er en tjenesteleverandør døgnet rundt, året rundt. Med et bredt spekter av selvbetjeningsløsninger, som intuitive, funksjonsrike og nyttige nettjenester, fysiske
enheter som automater, adgang til meråpent bibliotek og infoskjermer, har
man gitt lånerne mange muligheter til selvbetjening. Vi ser for oss at det
vil komme stadig flere funksjoner for selvbetjening i framtida, til beste for
både lånerne og bibliotekene.
Integrasjon handler om hvordan biblioteksystemet utveksler informasjon
maskinelt med eksterne aktører. Jo bedre integrasjon biblioteksystemet har
med andre aktører, jo tettere kan man samarbeide, og jo større gevinster
kan man oppnå i form av økt funksjonalitet og redusert ressursforbruk.
Vi ser for oss tre hovedkategorier av aktører for integrasjon. Det er integrasjoner innen bibliotekfeltet, som legger til rette for tettere samarbeid og
nasjonale løsninger av høyere kvalitet. Det er integrasjon med kommunale
og fylkeskommunale tjenester, som f.eks. fakturering og skoleadministrative løsninger, som automatiserer regningshåndtering og elevadministrasjon i biblioteksystemet. Det er integrasjon med aktører som lager publikumstjenester i biblioteket. Dette er gjerne tjenester som går ut over det
biblioteksystemet selv kan tilby.
Mobilitet er en konsekvens av at biblioteksystemet har flyttet til nettleseren.
Med Bibliofil på lomma er den bibliotekansatte ikke lenger låst til skranken,
men kan betjene lånerne der de er i biblioteket. Bibliofil er tilgjengelig på
telefon eller nettbrett, og kan også forenkle bibliotekarens arbeid, f.eks.
når man skal utføre arbeid langs hyllene. Men mobilitet betyr også at man
kan ta med seg biblioteksystemet utenfor biblioteket, treffe og rekruttere
nye brukere av biblioteket der folk ferdes. Mobilitet åpner for mange nye
tjenester, inkludert funksjoner vi sikkert ikke har tenkt på ennå.

Du kan bokmerke både til interne og eksterne sider.

Oversikt over bokmerkene dine.

Hjelpefunksjoner

Hvis du kommer borti noe du ikke helt forstår mens
du bruker Bibliofil på web, kan du trykke på spørsmålstegnet nede i høyre hjørne. Her linker vi til våre
håndbøker. Oversikten er organisert på samme måte
som meny-strukturen i Bibliofil så det skal være lett å
finne frem.

Langs disse tre utviklingstrendene legger vi så videreutviklingen av Bibliofil.
Vi er overbevist om at økt selvbetjening, økt integrasjon og flere tjenester
som støtter den mobile bibliotekaren vil gi bibliotekene som bruker Bibliofil
et kraftig biblioteksystem som er godt forberedt for tidene som kommer.
Bruker ditt bibliotek et biblioteksystem som skal fases ut? Ta gjerne
kontakt med oss i Bibliotek-Systemer As om dere er nysgjerrige på hva vi
kan tilby. Kanskje svaret på spørsmålet om det nye biblioteksystemet hos
dere er Bibliofil?
Ola
Kogstad,
daglig leder
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Trenger du hjelp i Bibliofil, er hjelpen nær.

Velkommen til vårt nye demo-rom!

Innlogging i FRI meråpent med vårt nye innloggingspanel.

Vi har innredet et rom i vår underetasje hvor dere kan se loginpanel og automater i
bruk.

Ved at vi nå har frigjort lokaler i underetasjen hos oss i Larvik, har vi
fått laget vårt eget demo-rom. Rommet illustrerer et lite bibliotek,
med løsningen FRI meråpent og utlånsautomatene Hermod og
Høder.
FRI meråpent kan installeres i bibliotek i alle størrelser. Man kan
starte kun med et loginpanel, for så om ønskelig bygge ut
løsningen ved behov. Selv om biblioteket ikke har RFID i dag, er det
ingen stopper for å ta i bruk FRI meråpent. FRI meråpent består av
kvalitetsprodukter som vi har levert siden 2013 til over 80 bibliotek,
alle er fremdeles i drift i dag.
Dere er hjertelig velkommen til å se FRI meråpent i bruk hos oss.

Utlånsautomaten Høder og en infoskjerm. Infoskjermen ved siden av kan brukes
til programvaren DigitalHylle fra Inlead og selges rimelig (programvaren kommer i
tillegg). Ta kontakt om dere er interessert.

Med hjerte for drift - overvåkingssystemet Zabbix
Teknisk avdeling har flere ulike arbeidsområder. Mange av dere
møter oss i forbindelse med utstyrsleveranser på bibliotekene, eller
når dere kontakter oss for support og serviceoppdrag. Kanskje vel så
viktig er det arbeidet vi gjør – som dere kanskje ikke tenker over når
alt går bra - nemlig drift av Bibliofil-tjenere, utstyr og tjenester som
dere bruker i det daglige arbeide. Gjør vi en god jobb her, så merker
dere ikke noe til oss, men så snart noe går galt, blir det veldig
tydelig for alle.
Innen drift handler det i stor grad om å være i forkant, dvs.
oppdatere systemene før sikkerhetshull oppdages og utnyttes,
stadig tilegne oss ny kunnskap for å nyttiggjøre ny teknologi samt
overvåke alle systemer effektivt så potensielle feil oppdages før
kunder blir berørt. Det kan være alt fra å oppdage at en vifte har
stoppet slik at den kan byttes før tjenermaskinen overopphetes,
sørge for at det alltid er nok systemressurser tilgjengelig for dere
kunder - til å oppdage at en alarmportal hos en kunde ikke har
avlevert informasjon i løpet av en periode.
Med mange tjenermaskiner, over tusen kundebaser, langt flere
aktive brukere og en mengde ulike tjenester og enheter, er det
viktig med gode verktøy! Derfor har vi nå tatt i bruk verktøyet
Zabbix. Det er et verktøy som gir oss muligheten til å samle inn
store mengder informasjon fra mange ulike kilder, lagre dette for
historisk fremstilling og måle all informasjon opp mot egendefinerte verdier - slik at vi kan få et varsel når noe endrer seg.
Varslingen skjer basert på hvor kritisk endringen er, slik at de
største avvikene kan håndteres så raskt som mulig.

For øyeblikket overvåker vi over 14.000 ulike verdier, med nærmere
8.000 definerte varsler som vi ønsker informasjon om. For å tilby
den mest stabile driften med høyest mulig oppetid, vil vi i fremtiden fortsette å utvide verdier som skal overvåkes.
Apropos oppetid - 88% av alle Bibliofil-baser driftes nå fra vår
skyløsning. Vår skyløsning tilbyr den absolutt beste ytelsen og den
høyeste oppetiden for våre kunder, og vi ønsker alle kunder med
drift i kommunalt miljø velkommen over til fjernkjøring hos oss!
Ta kontakt for pristilbud på flytting.

Hver dag møtes teknisk avdeling av denne skjermen som viser status for våre
systemer.
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Brukerstøtte for
Elever ved Galterud skole i Drammen bruker skolebiblioteket til
mye forskjellig.

På egne ben i Drammen
Tekst og foto: Harriet Karìn Kampen, ressursperson for
Bibliofil i Drammensskolene
For noen år tilbake fikk alle skolebibliotekarene i Drammen et lite
sjokk. Hovedbiblioteket sendte ut et skriv der det sto at nå kunne
de ikke hjelpe oss mer. De hadde for mye å gjøre selv, det var noen
innstramminger osv. Hva gjør vi nå, hvem skal hjelpe oss når det er
noe vi sliter med og lurer på?
Det gikk en tid, så kom det en forespørsel ut til alle skolene fra
kommunen. Kunne noen være interessert i å stille som en ressursperson i Bibliofil for Drammensskolene? Etter anbefaling fra min
rektor meldte jeg meg, jeg var vant til å løse data-problemer på
skolen og hadde lært meg Bibliofil på egen hånd.

Hvordan gjør vi nå dette i vår sektor?
I starten sendte jeg e-post til alle som var skolebibliotekarer og
spurte om vi skulle treffes for å hjelpes og gå igjennom ting de lurte
på. Alle kunne jo ikke, men noen kom. Vi fikk en fin gjennomgang,
av blant annet import av elever til Bibliofil, flytting av klasser og
lignende. Vi prøvde igjen noe senere, men det var vanskelig å få til
møter da det måtte være etter arbeidstid. Jeg har nå ordnet det
slik at de ringer meg når det er noe de ikke får til eller lurer på. Jeg
hjelper dem over telefon så langt jeg kan, og går ikke dette reiser
jeg ut til dem for å hjelpe dem på deres arbeidsplasser. Er det
noe jeg ikke får til selv søker jeg hjelp fra Larvik, for så å sende den
hjelpen tilbake til de som trenger det. Dette har fungert bra i vår
sektor.
Det blir jo skiftet ut skolebibliotekarer på skolene innimellom, og
da er det ikke alltid at de får med seg at vi har en ressursperson for
skolene. De ringer Larvik og der får de beskjed om å kontakte meg,
dette fungerer fint.
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Jeg får positive tilbakemeldinger fra de andre skolebibliotekarene.
Om jeg ikke skjønner noe, eller kan svare selv, spør jeg de dyktige
folkene i Larvik, jeg får svar fort og lærer bort dette videre, eller jeg
leter og finner svar i brukerveiledninger.
Så må jeg jo fortelle litt fra mitt lille bibliotek-rom på Galterud skole.
Jeg har gått fra ca 200 kvadrat til nytt rom - mesanin - oppunder
taket på ca 30 kvadrat. Det er ikke så stor plass, men med to bord
med plass til 6-8 personer rundt samt tre puffer har jeg da plass til
noen. Her sitter elevene og leser eller bare for å slappe litt av om
de har tid, noen gjør lekser andre spiller sjakk, kortspill etc. Noen
kommer også opp for å få hjelp med PC-en sin, da jeg også har den
oppgaven.

Folkebiblioteket støtter
skolene i Trondheim
av Mildrid Liasjø, Lise Lichtwarck Hammerås og Bjørn Tore
Nyland, Trondheim folkebibliotek
Trondheim benytter Bibliofil i alle de 59 grunnskolene i kommunen,
inkludert voksenopplæringen og kulturskolen. Gjennom en samarbeidsavtale kjøper «Fagenhet for oppvekst» tjenester fra Trondheim folkebibliotek på brukerstøtte til skolene. Dette er en avtale
som har eksistert siden år 2000.
Iht. samarbeidsavtalen mottar skolene Bibliofil-kurs, som arrangeres av folkebiblioteket, samt tilgangsstyring og brukerstøtte. En
gruppe på tre personer ved folkebiblioteket bruker deler av sin
arbeidstid på å hjelpe skolene. Vi tre har fordelt ansvaret mellom
oss innenfor områdene bibliotekfaglig støtte (f.eks. katalogisering),
tilgangsstyring og teknisk brukerstøtte. Skolene skal alltid kontakte
folkebiblioteket først, og aldri kontakte Bibliotek-Systemer As
direkte. Gruppen forsøker så godt vi kan å hjelpe skolene, før eventuelt mer kompliserte saker sendes videre til Bibliotek-Systemers
problemkasse. Dette er en ordning som har fungert greit i alle år.

r grunnskoler
Det er imidlertid kun veiledning med Bibliofil som skolene får hjelp
med. Det har alltid manglet støtte for annen bibliotekfaglig veiledning (altså utover katalogisering). Skolene vil gjerne ha veiledning i
alt fra innkjøp av litteratur til innredning av skolebiblioteket. De siste
årene har det også kommet mer teknisk utstyr som også er relevant
for skolene, men hjelp med utstyr på stedet er ikke omfattet av
avtalen. Eksempelvis kan det gjelde installasjon av etikettskrivere og
selvbetjeningsautomater. Til hjelp for dem som jobber på skolebibliotekene har vi laget en egen nettside med opplæringsressurser
som skjermbilder, oppskrifter og lenker til brukerhåndboka. Vi vil
også legge ut videoer som viser hvordan de feks skal katalogisere
og bruke klasseliste-funksjonene.

Brukerstøtte til
grunnskolebibliotekene
Det var i vinter en diskusjonen på e-postlista Skoleforum om
hvordan støttefunksjonen i Bibliofil er organisert for skolene. Vi er
glade for at så mange lokale ressurspersoner har gitt lyd fra seg og
sagt fra at de er klare til å hjelpe skolene lokalt med Bibliofilspørsmål. Her er litt mer om bakgrunnen og forutsetningen for
Bibliofil på skolebibliotek:

For tiden arbeider vi sammen med «Fagenheten for oppvekst» for
å finne gode løsninger som kan hjelpe skolebibliotekene, gi skolebibliotekene et bedre nettverk og få flere felles løsninger som kan
være til hjelp med den daglige driften. Vi har snakket om felles
lånekort og transportordning.

Levering av Bibliofil til skolebibliotek skjer som en utvidelse av
engasjementet kommunen har med biblioteksystem til folkebiblioteket. Vi tilbyr altså ikke Bibliofil til skoler i kommuner hvor
folkebiblioteket bruker et annet biblioteksystem. Forutsetningen
som ligger i bunnen er da at kommunen organiserer lokal hjelp og
brukerstøtte for skolene internt i kommunen, enten i folkebiblioteket
eller i egen funksjon for skolene.

Ellers når det gjelder utstyr, har den nye Bibliofil-versjonen medført
at all printeradministrasjon (dvs.utskrift til A4-ark) har forduftet,
ettersom all utskrift går til PDF, og vi ikke lenger er avhengig av
direkte kobling mellom Bibliofil og hver enkelt printer. Det har vært
en stor lettelse!

Prisen for skolebruksretter er ut fra denne forutsetningen satt svært
lavt, både for etablering og for årlig avgift. Skolene kan ha en eller
flere bruksretter, og kan også benytte skoleautomaten for selvbetjening.

Den nye versjonen har også medført at installasjon av Bibliofil ikke
er noe problem lenger, ettersom alt foregår på web, men det har
gitt nye utfordringer når det gjelder tilgangskontroll. Vi har derfor
begrenset tilgangen til Bibliofil til å kun gjelde trafikk fra IP-adresser
fra Trondheim kommunes nett og vi arbeider sammen med
Bibliotek-Systemer på sikker tofaktor pålogging og SSO (Single Sign
On), slik at det blir enklere og sikrere for skolene å bruke Bibliofil. Vi
slipper og å gå inn som administrator i basene for å frigi lisenser.
Det skjedde ofte før.
Etter overgang fra de gamle TK-modulene i Bibliofil til den nye,
webbaserte versjonen i januar 2020, har vi fått flere hyggelige
«hallelujah»-tilbakemeldinger fra skolene, fordi den nye versjonen
er så mye mer brukervennlig enn den gamle.

Vår tanke bak dette er at kommunen da kan utnytte kunnskap og
ressurser i folkebiblioteket til flere enheter i kommunen, slik at de
slipper å vedlikeholde kunnskap om forskjellige biblioteksystem til
ulike enheter i kommunen. Forutsetningen er da selvsagt at det
avsettes ressurser til en støttefunksjon for skolene i kommunen,
f.eks. ved at folkebiblioteket får tilført eller får beholde nødvendige
ressurser.
I noen kommuner har de valgt å etablere en felles ressurs for de
skolebibliotekansvarlige hos en eller flere av skolene, og hvor det
da blir avsatt nødvendige ressurser, slik at de øvrige skolene kan
henvende seg til ressurspersonen.
Den lave årlige avgiften betyr at vi ikke har avsatt ressurser til å
gi brukerstøtte til skolebibliotekene, bortsett fra ved oppstart av
Bibliofil og ved nødvendig bistand til innmelding av skriveradresser
og ved spesielle problemer som den lokale ressurspersonen ikke kan
løse. I slike tilfeller er det nettopp de lokale ressurspersonene som
skal kontakte oss, slik at det også blir en læringseffekt, som gjør at
vedkommende kanskje kan bistå selv neste gang.
Ved henvendelser direkte fra skolene til oss vil vi derfor i stor grad
måtte si nei til å bistå, siden det ikke er avtalt bistand til skolene. Vi
henviser da til det lokale folkebiblioteket eller til oppgitt ressursperson i kommunen.
Hvis dere i folkebiblioteket har en eller flere kontaktpersoner, som
skal bistå de skolebibliotekansvarlige, så send oss gjerne navn og
kontaktopplysninger, slik at vi kan formidle dette, hvis vi får
henvendelser direkte fra skolene.
Vil dere vite mer om biblioteksystem til skoler, så kontakt oss gjerne!

Fra prosjekt Lesetråder i Trondheim. Foto: Brit Karen Einang, Trondheim folkebibliotek
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Nyheter i Bibli
Lag dine egne katalogmaler

siste innleverte/utlånte/reserverte titler ol. Ved «drag & drop»
kan du endre plasseringen og størrelsen på de ulike statistikkene på sida, så du får tilpasset en side som passer akkurat
deres behov. Oppsettet lagres i nettleseren.

Katalogiserer du ofte materiale som du ikke finner i eksterne
katalogkilder? Har dere lokale tilpasninger som er lett å
glemme når dere redigerer katalogposter? Da kan dere lage
deres egne katalogmaler i Bibliofil på web.
Katalogpostene har en mal i bunnen, dette er et skjema som
sier noe om hvilke marc-tagger som bør være med i posten
og eventuelt hvilket innhold disse taggene skal ha. I Bibliofil
har vi standardmaler for de vanligste dokumenttypene og
ulike brukernivåene, disse kan brukes som grunnlag for egne
katalogmaler, eller man kan lage en mal fra bunnen av.
I malene angir man om tagger og delfelt skal være obligatoriske eller ikke, og om de skal være med i skjema for enkel
katalogisering. Man kan også si at taggene må ha et spesielt
innhold, f.eks at engelske bøker alltid skal ha 82 i marc-tagg
*090$c.

Du kan selv velge hva du vil se i Infopanelet.

Dere kan bruke malene når dere skal opprette ny post, eller
dere kan tilpasse en eksisterende katalogpost med en mal.
Innholdet i marc-tagger vil da oppdateres og marc-tagger
som ikke var i posten fra før vil bli lagt til.

Infopanelet inneholder dagsaktuell statistikk.

Boken Kommer i Bibliofil på web
Du kan nå lage dine egne katalogmaler i Bibliofil på web.

Hold deg oppdatert
med vårt Infopanel
Vi har laget et Infopanel hvor man kan samle aktuell statistikk for å holde seg oppdatert på dagens aktivitet i biblioteket. Du setter selv sammen den statistikken du ønsker å se
i Infopanelet, slik som dagens utlånstall, dagens besøkstall,
6
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«Boken kommer» er rutiner som brukes til å håndtere
oppsøkende virksomhet, i hovedsak håndtering av ønskelister
og historikk på aktuelle lånere.
Definer først hvilke lånerkategori(er) som skal være «Boken
kommer kategorier». Hvis man trenger nye kategorier så
legges det inn via lenken «Rediger lånerkategorier» under
«Lånere», deretter legges kategorien inn i tkUtlåninnstillingen «Boken kommer kategorier» (globalt nivå,
under Generelt ª Generelt).
Nå er vi igang: Slå opp låneren, under «Lånerdetaljer og
varselinnstillinger» ligger knappen Meld inn i boken
kommer....

iofil på web
Når låner er meldt inn kan man legge inn materiale i
ønskelisten og få en historikk over hva låner har lånt tidligere.
Eventuelle kommentarer legges inn i det vanlige meldingsfeltet på låner.

- Knappen «Krydre» på katalogposten
- Som et valg under Katalogisering i menyen
Fra «Katalogisering» vil Krydre først vise et tilfeldig utvalg av
10 poster som mangler omslagsbilde (med reload-knapp for
å endre utvalget).
Et fritekstsøk viser treffliste med hvor mange bilder,
beskrivelser og innholdsfortegnelse en post har. Poster som
ikke kan krydres er markert med «Mangler Bibliofil-ID».
Bibliofil-ID er nemlig en forutsetning for at krydder skal kunne
deles.

Krydre katalogpostene
«Krydder» er et ord vi tok i bruk i 2003 for å beskrive tilleggsinformasjon til katalogposter, det kan være omslagsbilder,
innholdsfortegnelser, anmeldelser osv. Dette
er informasjon som (som regel) ikke finnes i
katalogposten og som bibliotekene legger inn
lokalt. Krydderet deles mellom Bibliofilbibliotekene fra en felles kryddertjeneste som ligger i
Larvik. Krydring er således et dugnadsarbeid
som alle får glede av.
Vi har laget et nytt grensesnitt til krydderhåndtering som er tilgjengelig fra to steder i Bibliofil
på web:

Lånerne har lenge kunnet legge inn anmeldelser fra
websøket, fra knappen «Skriv anmeldelse». Nå kan biblioteket
også legge inn anmeldelser fra Bibliofil på web. Trykk på
«Krydre»-knappen i postvisning, under anmeldelser ligger
knappen «+ Legg til anmeldelse»:

Nå har man mulighet til å «krydre» katalogposter med beskrivelser, innholdsfortegnelser, anmeldelser mm.

Overgang til Marc21
Rundt påsketider ble de første Bibliofil-bibliotekene konvertert
til Marc21 og vi har nå en håndfull bibliotek i drift med
Marc21. Selve konverteringen gikk smertefritt, men pilotbibliotekene oppdaget noen mangler underveis. Grunnkonverteringen til Marc21 utføres ved hjelp av Nasjonalbibliotekets
konverteringstabeller og disse kan nødvendigvis ikke konvertere alt, da det er noen grunnleggende forskjeller mellom
Normarc og Marc21. En del av disse manglene kan vi derfor
ikke gjøre så mye med, men vi har allerede rettet og justert
vår egen konverteringsprosess for å ta høyde for det vi har
kunnet rette utenfor grunnkonverteringen. Grensesnittene
våre har også blitt oppdatert og justert i denne prosessen
på bakgrunn av ønsker og krav fra pilotbibliotekene. For hver
konvertering kan vi finpusse prosessen ytterligere slik at det
blir mindre, om noe, etterarbeid for katalogisatorene.

Planen er fremdeles at alle Bibliofil-bibliotek skal over på
Marc21 i løpet av 2021 og planen er å konvertere basene
fortløpende utenfor åpningstid der det er mulig. Vi anbefaler
at bibliotek som ennå ikke har tatt steget over i Bibliofil på
web nå, begynner med denne overgangen da man blant
annet ikke kan bruke TkPeriodika og TkKatalog for å katalogisere etter overgangen til Marc21. De som katalogiserer fra
bunnen av bør også gjøre seg kjent med RDA-reglene slik at
katalogpostene blir så gode som mulig.
Marc21 er grunnlaget for mange fremtidige tjenester. En av
de første tjenestene vi kommer til å ta i bruk, så snart konverteringen er gjennomført, er nasjonalt autoritetsregister.
Nasjonalt verksregister og nasjonal metadatabrønn er andre
tjenester som er veldig aktuelle å integrere mot så snart vi er
over på Marc21 og selve tjenestene er klare.
Infobrev 2/2021
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Vi gratulerer!
Siden sist har disse bibliotekene begynt å bruke Bibliofil:
Folkebibliotek: Lund folkebibliotek, Rygge bibliotek i Moss
kommune, Askim, Tomter, Spydeberg og Skjønhaug innbyggertorg
og bibliotek i Indre Østfold kommune.
Skoler: Nærsnes skole i Asker og alle grunnskolene i tidligere Askim,
Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner, som sammen med
tidligere Eidsberg nå utgjør Indre Østfold kommune.
FRI meråpent bibliotek er levert til: Etne og Loddefjord filial
(Bergen) i Vestland, Finnøy bibliotek (avdeling av Sølvberget) i
Rogaland, Verdal og Levanger i Trøndelag og Svarstad bibliotek
(avdeling av Larvik) i Vestfold og Telemark.
Vi gratulerer også Kristiansand folkebibliotek som har kjøpt
tjenestene easyOpac, esasyMail og InfoSkjermer fra vår danske
samarbeidspartner Inlead.

Nå kan du melde deg
på Brukermøte 2021
Vi ønsker dere velkommen til flotte Narvik bibliotek for årets
brukermøte. Møtet vil bli avholdt på Scandic Narvik som ligger
ved biblioteket. Brukermøte varer fra tirsdag 28. september
kl. 12, til onsdag 29. september kl. 15. Bibliotek-Systemer As
holder tradisjonen tro et kurs mandag ettermiddag
27.9.2021. Det vil være mulig å bestille overnatting fra
søndag ettermiddag for dere som ønsker å komme tidligere,
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. På grunn av korona-situasjonen har vi satt
maks 100 påmeldte.
Påmeldingsfristen er 28. august og kan gjøres her:
https://bibsyst.no/brukermote-pamelding/
Tirsdag 28. september ser vi 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 deg godt. Før festmiddagen vil det være mulig å bli med på et pop-up arrangement på Krigsmuseet. Dersom du ønsker å bli med, kryss av i
påmeldingsskjemaet.
Årets Brukermøte kan by på et svært spennende program som
vil passe for både den tekniske systemorienterte og for dem
som er mest opptatt av å møte publikum rundt på biblioteket.
Noe av det vi vil få høre om via foredragene er: «Hvordan vil
de digitale løsningene påvirke oss?» og «Hvilke nye tekniske
muligheter kan vi oppleve med de ulike verktøyene?» Det vil
bli mye tid til erfaringsutveksling og nettverksbygging for alle
deltakere.

Lund folkebibliotek
i Rogaland har
begynt å bruke
Bibliofil.
Foto: Lund
folkebibliotek.

Ny medarbeider

Årsmøte for Bibliofilforeningen (brukerorganisasjonen for oss
som bruker Bibliofil) holdes onsdag morgen. Det er åpent for
alle og vil inneholde litt informasjon om arbeidet i de ulike
fagutvalgene i tillegg til årsmøtesaker.
Hilsen AU, arbeidsutvalget i Bibliofilforeningen

Allan Garvik Villadsen er vår nyeste
medarbeider. Han begynte hos oss 1.
mars i år. Allan er ansatt i stilling som
servicetekniker, og er tilknyttet teknisk
avdeling i Bibliotek-Systemer As.
Allan er utdannet elektrofagtekniker
fra Danmark. I Bibliotek-Systemer
As vil Allan jobbe med installasjoner, serviceoppdrag og kundesupport. I tillegg vil han bli sentral i vårt arbeid med nye tekniske
løsninger til bibliotekene.
Allan er også musiker (bassist) og bor på gård i Kvelde i Larvik med
norsk kone og to sønner.
Vi ønsker Allan velkommen til Bibliotek-Systemer As!

Velkommen til Brukermøte i Narvik i september
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