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Bibliotek-Systemer 
på Nasjonalmuseet
Vi er veldig glade for å kunne være representert på Biblioteket 
på Nasjonalmuseet. Vi har levert utlånsautomat og alarm-
portaler til det nyåpnede biblioteket.
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Inngangspartiet til biblioteket på Nasjonalmuseet. 
Foto: Frode Larsen/Nasjonalmuseet
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20, 21 i 2021
Pandemien er på hell selv med nye mutanter og smittebølger. Når nå en stor 
andel av den voksne befolkningen er fullvaksinert ser vi fram til normale tider 
igjen. Men hva er normale tider? Hva vil bli den nye normalen?

Pandemien har gitt oss et krasjkurs i digitale arbeidsformer. Erfaringene våre 
er sammensatt. Mange ting fungerer godt, mens andre ting bør reduseres eller  
avvikles når pandemien er over. Her ser vi også store individuelle forskjeller. 
Hjemmekontor er for eksempel noe som fungerer godt for noen mens andre 
trives bedre og er mer produktive i et arbeidsfellesskap. Vi tror nok at hjemme-
kontor kommer til å bli mer vanlig enn før pandemien, men ikke så utbredt som 
under pandemien. 

Mange av møtene vil med fordel kunne fortsette som digitale møter også i 
framtida. Man sparer både tid og ressurser på digitale møter, men mister mye 
av den umiddelbare responsen og den uformelle meningsutvekslingen som 
kommer automatisk i de fysiske møtene. Kanskje et kompromiss er en god  
blanding av digitale og fysiske møter?

Kurs under pandemien har gitt oss noen av de samme erfaringene som møter. 
I de fysiske kursene er det lettere å få en god dialog mellom kursholder og  
kursdeltakere. Samtidig er digitale kurs effektive og tidsbesparende for kurs-
deltakerne. Vi kommer i framtida til å tilby både digitale og fysiske kurs.

Noe vi gleder oss til, er å komme ut og treffe dere som jobber på Bibliofil- 
bibliotekene igjen! Pandemien har satt en stopper for både fysiske kurs,  
bibliotekbesøk og regionale samlinger. Alt dette gleder vi oss til å ta opp igjen. 
Fysiske kurs enten i våre lokaler i Larvik eller regionale kurs rundt om i landet, vil 
igjen være et tilbud fra oss. Bibliotekbesøkene ser vi spesielt fram til. Dette er 
et tilbud til bibliotekene om å få besøk av en av våre bibliotekarer. Tidligere er- 
faring har vist at dette er noe som er populært hos bibliotekene. Da kan man ta 
opp spørsmål som man ellers ikke har brydd seg med å sende inn, man kan få  
informasjon om ny funksjonalitet og tips til hvordan man kan bruke Bibliofil  
mer effektivt ut fra de behovene som er på det enkelte bibliotek. Bibliotek-
besøkene er også gull verdt for oss i Bibliotek-Systemer As. Vi kommer tettere 
på kundene og får flere tilbakemeldinger som vi tar med oss i videreutviklingen 
av Bibliofil. Regionale samlinger har mye av den samme funksjonen, men kan 
gjerne holdes oftere enn vi kan reise på bibliotekbesøk. Regionale samlinger 
handler mye om kunnskapsdeling, utveksling av erfaringer og gode tips.

I påvente av at vi kan gjenoppta vanlig reisevirksomhet, har vi bygget opp 
kapasiteten hos oss. I løpet av 2021 har vi gått fra 19 til 21 ansatte. Som vi 
skrev i forrige Infobrev har vi ansatt Allan Villadsen som servicetekniker på  
teknisk avdeling hos oss. Allan vil jobbe med installasjoner og serviceoppdrag, 
og vil være en mange av dere vil stifte bekjentskap med. Allan vil være mye på 
farta rundt omkring i landet. 

Monica Skybakmoen er den nyeste tilveksten på systemavdelingen hos oss. 
Monica er en erfaren bibliotekar som vi kjenner godt som engasjert bibliotek- 
sjef for tre Bibliofil-bibliotek de siste to tiårene. Monica utvider vår stab av bib-
liotekarer fra to til tre, og det gjør at vi har en helt annen fleksibilitet når det 
kommer til oppfølging av kundene når pandemien er over. Vi er glade for at 
Monica har valgt å jobbe hos oss. 

Med Monica og Allan på laget har vi styrket bemanningen på viktige områder, 
og vi vil være bedre i stand til å følge opp kundene framover.

Utviklingen av Bibliofil går videre, og utover høsten vil det komme flere nyheter 
i Bibliofil og i FRI meråpent bibliotek. I tillegg vil vi fortsette konverteringen 
av de bibliografiske metadataene i katalogbasen fra NORMARC til Marc-21. 
Planen er at denne konverteringen skal være fullført for alle Bibliofil-bibliotek 
i løpet av høsten 2021.

Vi gleder oss til å ta fatt på en spennende høst!

Ola Thori Kogstad, daglig leder

LEDER

Av: Junjie Cao, IT-ansvarlig, 
Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets bibliotek som nå har åpnet 
i det nye museumsbygget er et nytt og unikt 
tilbud i Oslo og Norge. Det skal være et faglig 
treffpunkt som er åpent for alle, enten man vil 
fordype seg eller bare stikke innom for å lese et 
tidsskrift.

Biblioteket har en unik samling av kunstfaglig 
litteratur og arkivmateriale. Dette materialet er 
det viktig for studenter, forskere og hele kunst- 
miljøet å ha tilgang til. Derfor har vi ønsket å 
åpne så fort det kunne la seg gjøre, selv om 
ikke resten av museet er klart for publikum før 
11. juni 2022. Biblioteket har egen inngang fra 
Dronning Mauds gate 2.

Bibliotek-
Systemer 
på Nasjonal-
museet

Alarmportaler er installert på Nasjonalmuseets bibliotek. 
Foto: Junjie Cao/Nasjonalmuseet
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Nasjonalmuseets bibliotek ble opprettet i 2003. Her inngikk 
boksamlingene fra det tidligere Arkitekturmuseet, Kunst-
industrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet 
og Riksutstillinger. De eldste delene av samlingen kan dateres 
tilbake til opprettelsen av Kobberstikk- og håndtegning-
samlingen ved Nasjonalgalleriet (1877) og Kunstindustri-
museets bibliotek (1882).

Bibliotekets samling inneholder ca. 150.000 bøker og ca. 
1300 norske og utenlandske tidsskrifter innen billedkunst, 
kunsthåndverk, design, arkitektur, kunstteori, konservering og 
museologi. En vesentlig del av boksamlingen består av kun-
stnermonografier, utstillingskataloger og bestandskataloger. I 
tillegg har biblioteket en stor samling oppslagsverk.

Interiøret til det nye Nasjonalmuseet er, i likhet med rest-
en av det nye museumsbygget, tegnet av arkitektkontoret 
Kleihues + Schuwerk. Det har derfor vært viktig for museet at 
alarmportalen og utlånsautomaten passer til den design-
profilen bygget har. Det skal være funksjonelt, men minst 
mulig synlig.

Utstyret som er levert av Bibliotek-Systemer passer godt 
inn i lokalet. Metalldelen til alarmportalen ble lakkert i det 
fargen som brukes ellers i bygget. Utlånsautomaten passer 
også godt inn. Portalen og automaten fungerer godt for vårt 
bibliotek, og Bibliotek-Systemer har vært veldig samarbeids-
villige når det gjelder å finne gode løsninger for kabelkjøring 
og installasjon av utstyr. Det er gledelig å se at sluttresultatet 
blir så flott.

Biblioteket på Nasjonalmuseet har kjøpt utlånsautomat fra Bibliotek-Systemer As. Foto: Junjie Cao/Nasjonalmuseet

Biblioteket på Nasjonalmuseet. Foto: Ina Wesenberg/Nasjonalmuseet
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Dersom dere kjøper en integrasjon av easyOPAC i Bibliofil, som 
Fredrikstad, Kristiansand, Moss - og flere har gjort, kan dere tilby 
deres brukere en komplett integrert digital formidlingsløsning på 
web og i app.

Med mange automatiserende tilleggstjenester gjør easyOPAC 
at deres digitale formidling blir betraktelig bedre, med vesentlig 
mindre innsats.

EasyOPAC er fullt integrert med Bibliofil. Søking kan gjøres fra 
alle undersidene på hjemmesidene og i appen. Det er enkelt 
å integrere og gjenbruke enkelte titler eller lister over titler fra 
websøket i den redaksjonelle formidlingen.

I tillegg til integrasjon med Bibliofil er det en rekke fordeler med 
easyOPAC. Her er noen av de viktigste:

- Web og app – med easyOPAC får biblioteket en redaksjonell 
løsning både på web og appen. Grensesnittet er responsivt og 
derfor tilpasset nettbrett og mobil. Det betyr at hele løsningen 
kan brukes på alle plattformer uten at man trenger å laste ned 
en app.

- Åpningstider – viser åpningstider for alle filialer på for- og 
undersider. Understøtter meråpent og varierende åpningstider 
via planleggingsfunksjonen.

- Arrangementsmodul – med kalenderfunksjon og automatisk 
publisering og avpublisering og hvor det er lett å opprette 
gjentagende arrangementer.

easyOPAC og Bibliofil 
- komplett digital formidlingsløsning

- Artikkeldeling – funksjon som gir mulighet for deling av artikler 
på tvers av kommunegrenser med integrasjon til nasjonale 
anbefalingstjenester (tidligere drevet av Deichman) og deling 
av egenprodusert innhold.

- Fleksibel plattform – kan utvikles i mange retninger. Dere kan 
utvikle selv eller delfinansiere utviklingen via vårt utviklings-
samarbeid.

EasyOPAC er også integrert med Inleads skjermløsninger, f.eks 
infoSkjerm og DigitaleHyller, kartløsningen easyWay samt 
nyhetsbrevfunksjonen easyEmail.

- Nyheter og arrangementer overføres automatisk fra easyOPAC 
til infoSkjerm og kan også gjenbrukes i easyEmail.

- Digitale Hyller kan automatisk hente temaer fra  
easyOPAC-karuseller.

- easyWay-veivisning kan vises i easyOPAC og i flere av 
skjermløsningene.

Ideen med alle disse integrasjonene er at biblioteket kun skal 
legge inn innhold én gang, og så kan dette gjenbrukes flere 
steder. Dette sparer arbeidstid i mange bibliotek.

Inlead vil være tilstede ved brukermøtet i Narvik hvor det blir 
mulighet til å se easyOPAC mm og stille spørsmål.

Hvis dere ønsker mer informasjon om løsningene kontakt da 
Bibliotek-Systemer As eller Inlead: cd@inlead.dk.

I samarbeid med Inlead tilbyr vi hjemmesider integrert med Bibliofil.
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Det er mange skoler som bruker Bibliofil og vi har lenge hatt 
mulighet for import av elevlister inn i Bibliofil. Vi utviklet et 
grensesnitt i den gamle plattformen hvor skolene kunne 
importere elevlister, og vi har gjort tilsvarende for de nye 
nettjenestene. Her kan skolene importere elevlister ved hjelp 
av CSV-filer på samme måte som tidligere.  

Men dette krever en del ekstra arbeid for skolene, spesielt hvis 
de ønsker å holde elevlistene oppdaterte igjennom skoleåret. 
Vi har i løpet av de siste årene videreutviklet disse import-
funksjonene til å kunne importere elever automatisk uten at 
skolene trenger å gjøre noe. 

Dette krever at vi kan få ut elevlistene fra det skoleadministra-
tive systemet, noe som igjen betyr at vi må utvikle integra- 
sjoner mot hvert enkelt system. Per dags dato har vi støtte for 
import av elevlister fra FINT (og Visma InSchool som baserer 
seg på FINT) for videregående skoler og IST Extens og Vigilo 
for grunnskoler. Vi håper også å få på plass støtte for Visma 
Flyt Skole i løpet av høsten.

Løsningen fungerer slik at Bibliofil laster ned elevlistene fra 
det skoleadministrative systemet i løpet av natta, behandler 

Automatiske skoleimporter
disse, og sender så listene ut og installerer dem ute på hver 
enkelt skole. Når importen på skolen er kjørt kan det eventu-
elt kjøres jobber i etterkant, som f.eks. opprydding og sletting 
av utgåtte elever og påføring av PIN-koder.

Det er også mulig å importere foresatte, ansatte og lærere 
for enkelte av systemene. Da det er en del oppsett og klar-
gjøring som må gjøres, må slike integreringer bestilles hvis 
skolene ønsker dette satt i drift.

Familiemappa er en populær funksjon som er stadig mer i 
bruk. Nå er det også innført funksjonalitet for å automatisk 
frakoble lånere fra familiemappa når de når en viss alder.

Familiemappa gir blant annet foreldre og foresatte mulighet-
en til å holde orden på barnas lån, reservere for dem, fornye 
lån, betale purregebyr og den gir dem tilgang til barnas 
lånekort i appen. Men hva når barnet ikke lenger er et barn, 
og det ønsker å ha låna sine «i fred»?

Nå kan biblioteket aktivere automatisk frakobling fra Familie-
mappa når barnet når en viss alder. Standardverdien er 18 
år, men biblioteket kan selv velge ved hvilken alder frakoblin-
gen skal skje. Når en frakobling skjer varsles både barnet og 
den foresatte på e-post eller SMS om at familiemappe-
delinga er deaktivert.

Den som gir tilgangen til at andre skal se sine lån (stort sett 
barnet) må også godkjenne denne tilgangen hvert år. Når 
det har gått mer enn ett år siden sist tilgangen ble gitt, får 
barnet opp et varsel på startsiden i appen hvor de kan velge 
om de vil forlenge tilgangen til å dele lånene sine eller ikke.

I noen tilfeller er det nødvendig eller ønskelig med en 
Familiemappe-tilknytning på eldre lånere. Dette er det 
mange som benytter seg av i dag, og det kan man heldigvis 
fortsette med. Når man oppretter eller redigerer en familie-

Automatisk frakobling av foresatte fra Familiemappa
mappe-tilknytning kan man markere at denne ikke skal om-
fattes av en automatisk sletting.

En låner kan ha flere knyttet til seg i en Familiemappe, både 
mamma, pappa, stemor og stefar osv. Men det er én som 
kan legges inn som foresatt og som er den som får brev 
tilsendt. Disse foresatte-opplysningene kan også slettes 
automatisk når barnet når en viss alder. Det trenger ikke å 
være den samme alderen som deaktivering av Familie-
mappa, den kan f.eks skje ved 15 år, mens foresatte er knyttet 
til låneren til barnet er 18 år.

For å gå i gang med automatisk sletting fra Familiemappa 
og av foresatte er det fire innstillinger som må settes. Disse 
finner dere i innstillinger for tkUtlån - Nivå: globalt - Generelt 
- Generelt.

Grensesnittet for å administrere klasser og importere elever i Bibliofil på web. Denne 
jobben kan nå gå automatisk.

Familiemappe-grensesnitt for bibliotekarer, legg merke til valget om å beholde 
knytning etter fylte 18 år.
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Vi har laget noen filmsnutter som viser hvordan Bibliofil på 
web fungerer, samt noen av de mange mulighetene som 
finnes i systemet. I utgangspunktet ble filmene 
laget i forbindelse med et anbud, men vi ser at de kan være 
nyttige og informative også for våre eksisterende kunder. 
Filmene tar for seg alt fra utlån/innlevering til administrering 
av innstillinger, toveiskommunikasjon og dynamisk plas-
sering. De er ikke en komplett gjennomgang av Bibliofil på 
web, men mer smakebiter på de mulighetene som er der 
og hvordan både biblioteket og brukerne kan bruke Bibliofil 
i det daglige. Kanskje kan du oppdage noe du ikke visste var 
mulig?

Filmene er et øyeblikksbilde av Bibliofil slik det så ut akkurat 
nå, i slutten av august 2021. Og ettersom vi stadig utvikler 
systemet, så vil det kunne være at det har dukket opp nye 
muligheter eller valg allerede innen kort tid.

Bibliofil har dessuten enormt mange innstillingsmuligheter 
siden det skal kunne fungere like godt for et lite skolebibliotek 
som for et stort folkebibliotek med mange filialer. Kanskje vil 
du på filmene se funksjoner du ikke visste fantes, og som ikke 

Instruksjonsfilmer
er «skrudd på» på ditt bibliotek? Ta i så fall kontakt, f.eks via 
Problemkassa, så hjelper vi deg gjerne.

Filmene finner du via Kundestøtte-sidene på våre hjemme-
sider.

Våre digitale kurs er fortsatt populære og det er fortsatt kurs 
dere kan delta på i høst:

• Torsdag 21. oktober kl. 09.00 – 10.00 
 – Tidsskrift/Periodika

Om kurset: Det blir en gjennomgang av registrering, abonne-
ment og heftemottak.

• Tirsdag 26. oktober kl. 09.00 – 15.00 
 – Systemadministrering

Om kurset: Vi gjennomgår brukeradministrering, kodefiler, 
brev og andre utskriftsmaler, indeksering, samt parameter-
setting med vekt på Bibliofil på web. Kurset er beregnet for 
systemansvarlige.

• Torsdag 28. oktober kl. 09.00 – 10.30 
 – Innkjøp/tilvekst

Om kurset: Det blir en gjennomgang av bestillinger, budsjett 
og leverandører

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med 
kurs@bibsyst.no

Høstens kurs
Nye kurs settes opp til våren og annonseres på våre hjemme-
sider.

Ønsker ditt bibliotek eller din region et digitalt eller fysisk kurs, 
så si ifra, vi skreddersyr kurs akkurat etter deres behov. Det 
digitale formatet egner seg også godt til mer spesifikke kurs i 
«smalere» emner i Bibliofil. Er det noe dere kan tenke dere å 
lære mer om, så ikke nøl med å ta kontakt!

Ønsker dere et digitalt eller fysisk kurs? Ikke nøl med å ta kontakt!

Nå finner du instruksjonsfilmer på våre hjemmesider.



Vi jobber for tiden med å utvikle nytt automatprogram for ut-
låns- og innleveringsautomater, og tenkte å gi dere som leser 
Infobrevet en liten sniktitt i prosessen. Grensesnittet er ikke 
ferdig, og dette må ses på som en prototype som vil kunne se 
noe annerledes ut når den kommer i drift. Automatene vil ha 
et moderne og responsivt nettgrensesnitt i bunnen med høy 
fokus på brukervennlighet og inspirasjon for sluttbrukerne. Vi 
ser for oss mulighet for bibliotekene til å eksponere samlin-
gen sin i større grad enn tidligere, men også at biblio-

Nytt automatprogram

I forbindelse med overgangen til Bibliofils nye nettjenester  
har vi også startet på utviklingen av nettversjonen av hylle- 
rydderen. Den er basert på hyllerydderen i TkSøk og vil ha 
mye av den samme funksjonaliteten, men nå i et moderne 
og responsivt nettgrensesnitt. Som tidligere vil det være 
mulig å lete etter materiale som har spesifikke statuser, 
plasseringer, eier avdelinger, om materialet er reservert samt 
utlånsstatistikk.  Man kan naturligvis også begrense dette til 
et CCL-søk. Dette nye grensesnittet vil kun støtte de nyeste 
hyllerydderene, og dessverre ikke de eldste pga. 
inkompatibel maskinvare. Planen er å ha dette klart til bruk 
i løpet av vinterhalvåret.

Hyllerydder i Bibliofil på web

Hyllerydderen kan snart brukes i Bibliofil på web

Vi utvikler nå vårt eget automatprogram for utlåns- og innleveringsautomat.

tekene skal kunne vise artikler om arrangementer og nyheter 
direkte i hovedsida på automaten. Artiklene (som biblioteket 
selv legger inn) kan være statiske sider, men også filmsnutter 
hvis man ønsker det. Vi legger også opp til at biblioteket vil 
kunne tilpasse automatprogrammene i langt større grad enn 
tidligere, basert på deres behov og ønsker. Planen er at denne 
nye automatprogramvaren skal være klar høsten 2021 og vil 
være i utvalgte pilotbibliotek før nyttår.
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Vi gratulerer!
Siden sist har disse bibliotekene begynt å bruke Bibliofil:
Skoler: Røyken ungdomsskole og Slemmestad barneskole i Asker 
samt Vardheia ungdomsskule i Time kommune.

FRI meråpent bibliotek er levert til: Høle filial i Sandnes og Våler 
folkebibliotek.

Sammenslåinger av skoler: Vi har slått sammen flere skolebaser 
i løpet av sommeren. Alle skolene i Indre Østfold er nå samlet i 
én base og det samme gjelder skolene i Fredrikstad, Hvaler og 
Øygarden. Hagen og Kirkeby skole i Nittedal er slått sammen til 
Elvetangen skole og Vestskogen og Herstad skole i Færder er slått 
sammen til Labakken skole.

Vet du at det finnes tastesnarveier også i Bibliofil på web? Såkalte 
hurtigtaster. Det er effektivt å benytte seg av tastesnarveier, 
så sjekk gjerne ut hvilke muligheter som finnes - og lær deg de 
snarveiene som kan gjøre arbeidshverdagen din lettere. Lær deg 
å bruke en ny tastesnarvei hver dag eller hver uke, og få den inn i 
fingrene! Det vil spare deg for mange unødvendige armbevegelser 
med musa.

For å bytte til utlånsbildet, fra f.eks søk, trykk «Alt+u»

For å nullstille utlånsbildet etter at man har lånt ut bøker til en 
låner trykk «.» (punktum)

For å bytte til søkebildet, (avansert søk), trykk «Alt+a»

Om du har gjort et søk og fått opp en treffliste, så kan du velge å 
vise de første postene ved å trykke det tallet som posten tilsvarer.
Ønsker du f.eks å se nærmere på nr. 4 i trefflista, trykk tallet «4». 
Tallet 0 viser treff nr. 10. Om du så vil se på neste eller forrige post 
i trefflista, så kan pil-høyre eller pil-venstre brukes for å navigere 
mellom postene.

Om du ønsker å legge en reservering på den posten du har oppe 
trykk «r». Da åpner reserveringsbildet seg.

Om du heller vil bytte til lånerbildet, trykk «Alt+l»

Og skal du inn og sjekke om det har kommet noen nye meldinger 
så kan «Alt+m» brukes.

Husk også at nettleseren din har mange tastesnarveier. Disse vil 
kunne variere fra nettleser til nettleser, men mange har også de 
samme snarveiene. For eksempel vil ofte «ALT+     » (pil-venstre) 
ta deg tilbake til forrige skjermbilde. Dette kan være nyttig når du 
har vært inne på en post i trefflista og sett på den og ønsker å gå 
tilbake til trefflista.

Dersom du jobber i flere vinduer kan man bytte mellom disse 
med å bruke alt+tab, mens man skifter mellom ulike faner med 
ctrl+tab.  

En oversikt over tastesnarveier i Bibliofil på web finner du i hånd-
boka, og det utvikles stadig flere. Har du behov for en hurtigtast? 
Send inn forslag i Problemkassa.

Ny medarbeider
Monica Skybakmoen er ansatt som bibliotekfaglig konsulent hos oss 
og begynte i stillingen 1. august i år. De bibliotekfaglige konsulentene 
er tilknyttet systemavdelingen i Bibliotek-Systemer As.

Monica er utdannet i bibliotek og informasjonsfag fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus, med en mastergrad fra 2015 i Bibliotek – styring og 
ledelse. 

Monica har over 25 års erfaring fra bibliotekfeltet hvor hun i over 20 av 
disse årene har vært biblioteksjef i kommunene Åsnes, Elverum og Nes 
i Viken.

Monica forsterker vår stab av dyktige bibliotekarer. Hun vil med sin 
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