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Saltdal bibliotek er en av våre nyeste kunder, 
de begynte med Bibliofil i november.

Takk for samarbeidet 
i året som har gått
Nok et innholdsrikt år nærmer seg slutten og vi vil 
benytte anledningen til å takke alle gamle og nye 
kunder for samarbeidet i året som har gått. Vi ser frem 
til fortsatt godt samarbeid i 2023!
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Formidling i Bibliofil
Det er med stolthet vi i dette Infobrevet kan presentere samarbeid-
savtalen vi inngikk med Biblioteksentralen tidligere i høst. Denne avtalen 
baner vei for et samarbeid om å utvikle en tett integrasjon mellom Bib-
lioteksentralens nettsideløsninger i Libry-familien og Bibliofil. En slik in-
tegrasjon er etterlyst av våre kunder, og vil gi Bibliofil-bibliotekene flere 
alternativer om de ønsker eksterne nettsideløsninger.

En slik integrasjon vil også gjøre Bibliofil bedre rustet i den tøffe konkur-
ransen mellom biblioteksystemene i landet framover. Anbudskonkurranser 
er harde slag hvor vi kjemper om bibliotekenes gunst med bl.a. funksjonal-
itet. Å kunne tilby integrasjon med Biblioteksentralens nettsideløsninger 
er et vesentlig argument for Bibliofil i anbudskonkurransene.

Bibliotekene i landet er ikke like. De har forskjellig størrelse og finnes over 
hele landet. Det er naturlig at bibliotekenes behov også er forskjellige. 
Med de siste anbudskonkurransene friskt i minnet, og særlig Deichmans 
anbudskonkurranse tidligere i år, kan man få inntrykk av at alle bibliotek-
ene trenger en ekstern nettsideløsning. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. I 
Bibliofils nettjenester for publikum har vi lagt inn betydelige muligheter 
for formidling. Bibliotekene kan velge å sette opp automatiske lister hentet 
fra statistikk, utlåns- og innleveringsaktivitet, eller de kan lage sine egne 
digitale utstillinger om samfunnsaktuelle tema eller som støtter arrange-
menter i bibliotekene. Dette er formidling i Bibliofil som publikum møter 
når de tar opp søkesiden til biblioteket. Formidling i Bibliofil er en sentral 
funksjonalitet i våre nettjenester, og noe vi fortsetter videreutviklingen av.

Det er heller ikke slik at Bibliofil selv skal slutte å lage nettsider for publi-
kum selv om vi inngår avtaler om integrasjon med leverandører av nett-
sider. Nettsider for publikum vil alltid være en sentral del av Bibliofil.

Så hvordan skal bibliotekene forholde seg til eksterne nettsideløsninger 
hvis de skal inn i en anbudsprosess? Jeg vil henvise til artikkelen «Hvordan 
temme anbudskonkurranser» fra forrige InfoBrev nr. 3/2022 (https://bib.
no/anbudstips) hvor vi oppsummerte våre erfaringer med anbudskonkur-
ranser, og ga noen konkrete tips til bibliotekene for hvordan de kan ta 
kontrollen over anbudsprosessen.

Det har imidlertid kommet til et viktig nytt punkt i tillegg til de fem som al-
lerede er belyst i artikkelen, og dette nye punktet omhandler nettsideløs-
ninger: Dersom anbudskonkurransen for biblioteksystem også er tenkt å 
omfatte nettsideløsninger, er det viktig å la anbudskonkurransene bestå 
av to parallelle løp. Et løp for biblioteksystem og et løp for nettsideløsning. 
På den måten er bibliotekene sikret å velge på øverste hylle. De kan velge 
både det biblioteksystemet som passer best for dem, og også den nett-
sideløsningen de foretrekker.

Hvis anbudskonkurransen baker inn krav til nettsideløsning i konkurransen 
om biblioteksystem, og hver leverandør ikke har anledning til å levere al-
ternative tilbud, blir leverandørene av biblioteksystem tvunget til å velge 
en leverandør av nettsideløsning. Dette er ikke ønskelig hverken for bibli-
oteksystemleverandøren eller bibliotekene. Det er ikke leverandøren som 
skal velge nettsideløsning, det er det bibliotekene som skal gjøre.

Man bør også tenke over i hvilken grad nettsideløsninger skal være en ops-
jon for det enkelte bibliotek. Hvis biblioteksystemets formidlingsløsning er 
god nok for det enkelte biblioteket, kan det være betydelig beløp å spare 
på å la nettsideløsninger være en  opsjon som kan utløses av de bibliotek-
ene som har behov for dette.

Ola Thori Kogstad, daglig leder

LEDER

Kakediagram over bruk av meråpent bibliotek fordelt på ukedager.

TIPS-
HJØRNET

Hvem benytter 
seg av meråpent 
bibliotek?
I Bibliofil er det gode muligheter 
til å ta ut statistikk over bruken av 
meråpent bibliotek. 

Under menypunktet Jobber & Rapporter - 
Bestill rapport - Låner, finner dere rapporten 
“Liste over lånere med angitt obskode”, her 
kan dere få oversikt over hvor mange og hvilke 
lånere som har tilgang til å bruke meråpent 
bibliotek ved at de har obskoden D.

Hvor mange som faktisk har brukt tjenesten, 
hvilken alder eller kjønn disse har og når de 
har besøkt det meråpne biblioteket kan man 
finne ut gjennom den webbaserte statistikken 
i Bibliofil. Innlogging i meråpent bibliotek 
statistikkføres sammen med annen selv-
betjent aktivitet i statistikken for Mine sider  
(Søk/hjem - Bibliotekarfunksjoner - Statistikk). 
Her kan man få oversikt over vellykkede og 
ikke-vellykkede innlogginger, aldersgrup-
per, ukedager, tidspunkter osv. Innlogging 
gjennom funksjonen for å sjekke lånere inn 
i meråpent bibliotek i Bibliofil på web statis-
tikkføres som “Meråpent innlogging (scan)”. 
Som med de andre webbaserte statistikkene 
er det her mange muligheter til å ta ut  
akkurat de tallene du måtte ønske!
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Hyllerydderen er et meget godt arbeidsverk-
tøy som letter arbeidet med å holde orden og 
oversikt i hyllene.

Den består av en RFID-leser tilkoblet en antenne som er 
montert ytterst på en stav slik at den er lett å dra langs 
bokryggene i hyllen. RFID-leseren er montert på en 
bokvogn med hjul hvor det også er plass til en bærbar PC 
som viser eksemplarene du har lest med hyllerydderen. 
Enhetene jobber online med Bibliofil og er basert på bruk 
av trådløst nettverk i biblioteket.

Vis eksemplar
Hyllerydderen kan brukes for å lete etter eksemplarer 
som har status tapt, ikke på hylla, osv. Eksemplarer man 
finner vil bli listet opp fortløpende med omslagsbilde og 
utfyllende informasjon. Man har mulighet til å filtrere og 
sortere, slik at man kan se det utvalget av eksemplarer 
man ønsker. Man kan også tilpasse hvilke kolonner og 
hva slags informasjon som vises for hvert eksemplar. Hvis 
man ønsker, kan man også søke opp eksemplarer med 
gitte egenskaper i basen før man begynner å skanne med 
antennen, slik at man for eksempel kan se om noen bøker 
har feil plassering, status eller lignende.

Endre eksemplarer
Dette er en masseendringsfunksjon for å lettvint endre en 
eller flere egenskaper ved alle eksemplarer man skan-
ner. Man kan bruke denne funksjonen til å endre blant 
annet hurtiglån, eksakt lånetid og plasseringskode på 
eksemplarene man finner, samt slå av og på alarmen i 
RFID-brikken.

For mer informasjon om hyllerydderen vår, send en e-post 
til firmapost@bibsyst.no eller bestill@bibsyst.no.

Hylle-
rydder  
i Bibliofil 
på web

Hyllerydderen er et godt arbeidsverktøy som letter arbeidet med å holde orden i hyllene.

Hyllerydderen kan nå brukes i Bibliofil på web
Kakediagram over bruk av meråpent bibliotek fordelt på ukedager.
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I slutten av september arrangerte vi Biblioteksjefmøte 2022 på Farris 
Bad. Det har blitt en tradisjon at vi avholder denne konferansen 
hvert 3. år og det er helt tydelig at biblioteklederne setter pris på 
dette. Det deltok bibliotekledere fra hele landet, fra både små og 
store bibliotek. Resultatet av møtet er at alle fikk faglig og sosialt 
påfyll, og vi sitter igjen med gode innspill og nye ideer. Farris Bad 
er en særdeles fin ramme for en slik samling, og flere av deltakerne 
benytter seg selvsagt av spa-fasilitetene i løpet av dagene.

Programmet for konferansen var spesielt rettet mot bibliotekledere, 
og vi har i ettertid fått gode tilbakemeldinger på nettopp dette. 
Marianne Tveterås, prosjektleder for anbudsprosessen Bærum har 
vært gjennom, holdt et godt og konkret foredrag om alle deler av 
denne prosessen. Det kom både spørsmål og kommentarer fra salen. 
Ola Thori Kogstad avrundet seansen med å fortelle litt om hvordan 
anbudsprosesser håndteres fra leverandørsiden.

Vi fikk presentert tre ulike bibliotekprosjekter som alle har fått støtte 
fra Nasjonalbiblioteket. Dette var innlegg som ga inspirasjon til  

andre om lokalt arbeid med miljø, bærekraft og ulike måter å for-
midle på. Prosjektene var i ulike stadier, og det var interessant å 
få høre om både det som var gjennomført og det som er planlagt 

Vellykket Biblioteksjefmøte

Stine Fjeldsøe fra Tromsø bibliotek og byarkiv holdt innledning om fremtidens 
biblioteksystem.

Fornøyde deltakere. Nina Håkonsen, Skiptvet bibliotek og Ritha Helland, 
Voss bibliotek
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framover. Det er mye kreativitet, nytenkning og ikke minst fokus på 
bærekraft ute i bibliotek-Norge. Det var mye i disse prosjektene som 
andre kunne dra nytte av.

Første konferansedag ble avsluttet med et forrykende (ja, han hadde 
med seg røykmaskin!) foredrag av tatovør og kunstner Isso som 
kunne gi oss 5 leveregler for et enklere og bedre liv. Han presenterte 
fem selvopplevde historier med artige konklusjoner til slutt - som 
brakte fram både latter og overraskelse. Kvelden ble avsluttet med 
middag og sosialt samvær.

På dag to innledet Stine Fjeldsøe, bibliotekfaglig leder ved Tromsø 
bibliotek og byarkiv, om bibliotekene i endring og hva det krever av 
biblioteksystemene. Foredraget hennes inneholdt alt fra konkrete 
utfordringer i bibliotekarenes arbeidshverdag, til tanker om bruk av 
droner og helt-hjem-tjenester. Innledningen hennes ble etterfulgt av 
debatt og innspill fra konferansedeltakerne, og det var mange som 
tok ordet i debatten. Vi som systemleverandør fikk med oss mange 
viktige innspill, og det er godt å høre at vi har engasjerte kunder som 
er tydelige på hvilke funksjoner de ønsker seg i fremtiden.

Siste programpost var Helén Sakrihei fra Nasjonalbiblioteket som 
kunne fortelle oss om status på deres fjernlånstjenester, samt litt 

om resultatene fra fjernlånsrapporten som ble lansert i starten av 
september.

Vellykket Biblioteksjefmøte

Automaten Frida var godt besøkt. Ritha Helland, Voss bibliotek og Elin Mariboe, 
Stord folkebibliotek

«Litteraturformidling gjennom årstidene» – Kirsten Moi Øvstedal, Flekkefjord bibliotek

Interessen for FRI meråpent var også stor. Gunnar Monsen i samtale med 
Eva Øiseth Wenstad, Våler folkebibliotek

Salen kom med verdifulle innspill under flere av programpostene. 
Her: Kari Moldvær, Larvik bibliotek

Monica Skybakmoen var konferansier på dag 2 av konferansen.
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Nå kan du foreta kontrollert innlevering i Bibliofil. Dette er en funks-
jon spesielt beregnet på skoler som gjør det mulig å bli varslet hvis 
en tittel som innleveres ble lånt av en annen enn den man holder 
på å levere for. Dette er spesielt nyttig ved innlevering av lærebøker 
ved skoleslutt, hvor man ønsker å ha full kontroll på hva den enkelte 
elev leverer. 

Slik fungerer det:
Når den første boka er innlevert, kan man trykke på knappen “Ak-
tivér kontrollert innlevering”, som tar fram et grønt felt øverst som 
viser at dette er aktivert for den aktuelle låneren.

Hvis det deretter innleveres noe som var lånt av en annen låner, vil 
det bli vist en advarsel med gul bakgrunn, som forteller om dette. 

Når lånerens siste lån blir innlevert, avsluttes kontrollert innlevering 
automatisk, og den grønne boksen med informasjon om dette 
forsvinner. Kontrollert innlevering avsluttes også hvis man navigerer 
vekk fra siden for Innlevering.

Muligheten til kontrollert innlevering må slåes på i innstillingene.

Vi har fått integrasjon mot Fiks folkeregister i Bibliofil. Integrasjonen 
fungerer på den måten at man kan se og eventuelt oppdatere  
låners adresseopplysninger fra folkeregisteret.

Når man oppretter en ny låner med fødselsnummer vil man få 
mulighet til å sjekke hva som er registrert i folkeregisteret og så  
hente dette inn til Bibliofil. På samme måte kan man på siden  
for lånerredigering se og hente ned låners adresseopplysninger  
fra folkeregisteret. Biblioteket velger selv hvilke brukere som skal  
ha denne tilgangen. 

Ta kontakt på bestill@bibsyst.no hvis dere vil ha mer informasjon  
om tjenesten.

Vi har utviklet flere såkalte “Lev-
ende rapporter” i Bibliofil. Disse 
finner dere i menyen for Jobber 
& Rapporter. Foreløpig er det to 
rapporter tilgjengelig, men det 
er flere på vei.

Det er mulig å ta ut oversikt 
over titler som ofte er innlånt, 
slik at man kan vurdere om 
dette er noe biblioteket selv bør 
kjøpe inn. Man kan opprette 
innkjøpsforslag direkte fra 
rapporten.

Dere kan også ta ut en oversikt 
over titler som ikke har ledige eksemplarer, hvor alle eksemplarer 
f.eks er tapt eller “ikke på plass”, slik at man kan vurdere om dette 
er titler man skal kjøpe på nytt eller kassere.

Dere kan se på rapportene på skjermen eller laste de ned som 
PDF-fil.

Har dere flere ønsker om rapporter er det bare å si fra!

Nytt fra Bibliofil
Kontrollert innlevering

Fiks folkeregister

Levende rapporter

Det er nå mulig med kontrollert innlevering i Bibliofil.

Låneropplysninger kan nå synkroniseres mot opplysninger i folkeregisteret.

Vi har fått flere Levende rapporter i Bibliofil.
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Folkebibliotekene 
konvertert til Marc21

Ny samarbeidspartner for nettsideløsninger

Alle bibliotekarer i Bibliofil-folkebibliotek katalogiserer nå i Marc21-formatet.

Vi har i noen år snakket om overgangen fra NORMARC til Marc21 som 
utvekslingsformat for bibliografiske poster i Norge, og hvilke valg vi har 
gjort for å støtte dette i Bibliofil. Kortversjonen er at vi mener at det er 
om å gjøre og holde tapene som skjer ved konvertering mellom for-
skjellige formater på et minimum, og at dette oppnår vi best dersom 
konvertering skjer kun én gang. Vi har derfor valgt å ha det samme 
formatet for katalogisering og lagring i Bibliofil som for utveksling av 
data. Da har vi ingen konvertering i det daglig løpende arbeidet, og 
heller ingen tap i kommunikasjonen med andre aktører som bruker de 
bibliografiske dataene.

Konverteringen fra NORMARC til Marc21 som lagringsformat er derfor 
en oppgave som gjøres én gang pr. bibliotek. 

For å gjøre overgangen til Marc21 som lagringsformat mindre hektisk, 
utviklet vi funksjonalitet i Bibliofil som kunne håndtere begge lagrings-
formatene samtidig. På den måten kunne vi bruke den tiden som 
var nødvendig for å utvikle og teste konverteringsprogrammene, og 
gjennomføre konverteringen i et tempo som passet kundene og oss.

Etter grundige forberedelser og en rekke prøvekonverteringer, startet vi 
forsiktig med noen bibliotek. Dette gikk bra, og etterhvert har tempoet 
i konverteringene blitt høyere. Bibliotekene har selv kunnet velge når 
de ønsket å bli konvertert. All konvertering har skjedd etter stengetid 
for bibliotekene, slik at denne konverteringen ikke skulle forstyrre den 
daglige driften av biblioteket.

Konverteringen til Marc21 har forøvrig vært inkludert i den løpende 
avgiften bibliotekene betaler for bruk av Bibliofil.

Vi har også tatt godt vare på alle dataene fra konverteringen, noe som 
har vært nyttig i de sjeldne tilfellene hvor vi har hatt behov for å gjøre 
oppretting eller tilleggsjobber etter konverteringen til Marc21. Det er 
ingen GDPR-problematikk knyttet til å ta vare på disse dataene, så vi 
har ingen planer om å slette dem.

I slutten av august i år ble de siste folkebibliotekene konvertert til 
Marc21. Det gjenstår ennå en del skolebibliotek og spesialbibliotek, 
men disse jobber vi med å konvertere nå. Målet er at når vi passerer 
nyttår skal antall gjenstående bibliotek som ikke er konvertert være 
lavt, og at de siste skal konverteres våren 2023.

Med Marc21 som lagringsformat synes vi at vi er på et gunstig sted for 
videre utvikling av Bibliofil. Marc21 er ingen endestasjon for beskrivelse 
av bibliografiske opplysninger, og lenkede data er en spennende fram-
tid. Vi ser fram til hva Nasjonalbiblioteket lander på her, og skal være 
klare til å støtte de valgene som Nasjonalbiblioteket peker på som krav 
for framtida.

Den 21. september i år offentliggjorde Biblioteksentralen SA og 
Bibliotek-Systemer As at vi hadde inngått en samarbeidsavtale om 
å utvikle en full integrasjon mellom Biblioteksentralens nettsideløs-
ninger og Bibliofil. Denne samarbeidsavtalen legger til rette for at 
Biblioteksentralen kan utveksle den informasjonen de trenger for 
sine nettsideløsninger med Bibliofil.

Det er vesentlig for oss at Bibliofil kommuniserer godt med de 
nettsideløsningene som Bibliofil-bibliotekene foretrekker. Vi har ved 
flere anledninger fått spørsmål fra våre kunder om integrasjon med 
Biblioteksentralens nettsideløsninger, og vår vurdering er at en inte-
grasjon med Biblioteksentralens nettsideløsninger er gunstig både 
for bibliotekene og for Bibliofil.

Samarbeidet er tuftet på et felles syn om at et slikt samarbeid gag-
ner begge parter, og at bibliotekene med dette får et nytt attraktivt 
tilbud.

Biblioteksentralen er den andre samarbeidspartneren vi har for nett-
sideløsninger. Vi har i flere år samarbeidet med danske Inlead og 
integrert deres nettsideløsninger med Bibliofil. Med to samarbeid-
spartnere for nettsideløsninger til Bibliofil kan Bibliofil-bibliotekene 
på jakt etter eksterne nettsideløsninger selv velge hvilken løsning de 
foretrekker.

Samarbeidet med Biblioteksentralen vil resultere i utviklingen av nye 
grensesnitt for utveksling av informasjon, såkalte API-er. Både for 

Biblioteksentralen og oss er det viktig og naturlig at disse API-ene er 
åpne og godt dokumentert, slik at også andre aktører kan ta disse i 
bruk.
 
Samarbeidet med Biblioteksentralen omfatter også en intensjon om 
et tettere samarbeid om metadata. Tanken er at Bibliofil kan utvikle 
funksjonalitet som bedre utnytter Biblioteksentralens mange meta-
data. Her ligger det mange spennende muligheter og venter.

Daglig leder i Bibliotek-Systemer As, Ola Thori Kogstad, og administrerende direktør i 
Biblioteksentralen SA, Hans A. Vigen.
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TIPS-
HJØRNET

Gratuler 
lånerne 
med dagen!

Det er mulig å få opp en melding hvis låneren man slår opp har 
bursdag. Meldingen vises både på Utlåns-siden og Låner-siden. 
For å få frem meldingen må man aktivere dette i innstillingene.

God jul og 
godt nytt år

Bibliotek-Systemer As takker for 
hyggelig samarbeid i året som har gått!

Teknisk avdeling: Allan Garvik Villadsen, Nils 
Petter Halvorsen, Gunnar Monsen, Jon Ivar 
Rykkelid, Jørn Odberg og Vegard Nilsen.

Systemavdelingen: Ola Thori Kogstad, Odd Arne 
Jensen, Roger Niva, Sveinung Monsen, Bjørn 
Fevang, Tore Morkemo, Vidar Ringstrøm, Monica 
Skybakmoen, Åshild Haga, Marie Chetwynd Eikeland 
og Rune Bjørnerås.

Merkantil avdeling: Gunn Iren Kjøndal, Reidar 
Bjerkseth, Suzanne Næss og Henriette Thoner.

TIL VÅRE KUNDER: I stedet 
for en oppmerksomhet til 

dere, gir vi 700 middager til 
Kirkens Bymisjon.

Nye kunder av Bibliofil: Folkebibliotekene i Saltdal, Meløy og Beiarn startet 
med Bibliofil i november.

44 grunnskoler i Bærum kommune gikk over til Bibliofil i oktober. I tillegg 
kan vi ønske Mørkvedbukta skole i Bodø velkommen inn i Bibliofil-familien.

Brukemøte 2023 blir arrangert i Bergen 25. og 26. april. Bibli-
otek-Systemer vil, tradisjonen tro, arrangere kurs mandag 24. april. 
Hold av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer i neste 
Infobrev, følg også med på vår hjemmeside og på Facebook.

Vi gratulerer!

Brukermøte 2023 i Bergen
Meløy bibliotek startet opp med Bibliofil i november.


