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Bibliotek PLUSS – Framtiden skapes i Sarpsborg 

Foto: Kjetil Hillestad 
Biblioteksjef i Sarpsborg Anette Kure og Adm. Dir . Børge 
Hofset i Biblioteksentralen  undertegner avtalen om 
levering av  Bibliotek PLUSS til Sarpsborg  Bibliotek. 

 
«Vi lever i en verden preget av raskere og 
raskere utvikling», sier Anette Kure, 
biblioteksjef i Sarpsborg.  
«Biblioteket må utvikle sine produkter og 
tjenester for å møte behovene fra publikum» 
fortsetter hun. 

Selvbetjening er bare en liten del av det hele. Hele 
samlingen skal merkes  om med radiobrikker som vil 
gjøre det enklere for brukerne å finne fram til og låne 
bøker. Publikum vil etter hvert få tilgang til biblioteket 
også utenom normale åpningstider.  
Dette stiller store krav til sikkerhet,  merking av bøker 
og hyller samt god informasjon om bibliotekets tilbud.  
 
«Vi valgte Bibliotekenes Hus fordi de har alle 
produkter, tjenester og  løsninger vi her ser på» sier 
Anette Kure. «Bibliotekenes Hus har  kompetanse på 
alt vi har behov for i arbeidet med å utvikle framtidens  
bibliotek i Sarpsborg». 
 
Administrerende direktør i Biblioteksentralen, Børge 
Hofset sier: «Sarpsborg bibliotek er den ideelle 
samarbeids-partneren vår for utvikling av fremtidige 
løsninger. De har klare tanker og idéer om hvilke mål 
de ønsker å nå, og hvilken rolle et bibliotek skal ha i et 
moderne informasjonssamfunn». 
 
«Samarbeidet med Bibliotekenes Hus blir første 
byggestein i Nye Sarpsborg bibliotek, som påbegynnes 
rett etter 1000-årsjubileet» sier Anette Kure.  
«Når det står klart, skal vi ha Norges mest moderne  
og framtidsrettede bibliotek her i Sarpsborg» 

Les mer om Bibliotek PLUSS side 2 
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Side 1 

 - Sarpsborg bibliotek har inngått et samarbeid med 
Bibliotekenes Hus om utvikling av morgendagens bibliotek.  

mailto:salg@bibits.no


Bibliotek PLUSS forts.... 

Fleksible åpningstider og bedre bibliotektjenester!  
Bibliotek Pluss har løsning for adgangskontroll som gjør at biblioteket kan utvide sine åpningstider uten 
ekstra personale. Biblioteket kan derved tilpasses brukernes behov.  
 
Bibliotek Pluss er for både store og små bibliotek. Med ulike moduler for RFID, selvbetjening og   
adgangskontroll kan løsningen tilpasses alle bibliotek.  
 
Bibliotek Pluss omfatter rådgivning i innredning og hyllemerking. Ubetjente bibliotek stiller spesielt  
store krav til skilting og andre informasjonsbærere. 
Bibliotek Pluss kan styre lys, alarm, PC-er, dørlåser, videokameraer, meldinger over høyttaler og en  
mengde andre nyttige tjenester. 
 
Bibliotek Pluss er et konsept som består av alt fra enkle verktøy til komplekse løsninger for større  
bibliotek. Små filialer og bibliotek trenger kanskje bare enkel adgangskontroll for å nå brukere som  
ikke har anledning til å besøke biblioteket i normale åpningstider. Litt større bibliotek har kanskje  
behov for å bygge om sine lokaler og tilpasse innredning, utstillinger og selvbetjeningsutstyr til   
utvidede åpningstider. 
 
Bibliotek Pluss er langt mer enn en adgangsløsning til biblioteket utenom ordinær åpningstid.  
Bibliotek Pluss er en total løsning for å gjøre hele biblioteket og alle bibliotekets tjenester mer  
tilgjengelige for alle brukere når de selv ønsker det. Dette omfatter også formidlingsløsninger, både i  
bibliotekets rom og på internett 
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Sykehuset Innlandet velger Mikromarc. 

Side 3 
 

Vi er glade for å kunne melde at Sykehuset Innlandet 

har valgt å fortsette sitt samarbeid med Bibliotekenes 

IT-senter og oppgradere til Mikromarc 3. Sykehuset 

Innlandet har seks bibliotekenheter. Sammen med 

overgangen til Mikromarc 3 velger de også å gå for 

sentraldrift hos oss.  

Konvertering og opplæring vil skje på ettersommeren.  

Vi takker for tilliten.  

Har du en IPad eller et annet nettbrett, og ønsker å 
bruke Mikromarc på dette? Det er fullt mulig.  
Ved hjelp av en Remote Desktop klient kan du nå 
Mikromarc fra trådløse enheter, så lenge du har 
nettilgang der du er.  
Ønsker du å bruke en strekkodeleser har vi trådløse 
blue-tooth enheter til dette også.  
 
Kontakt markedsavdelingen for priser. 
Telefon: 22089897 E-post: salg@bibits.no  

Mikromarc på IPad. 

Vi tilbyr import av elevdata fra administrative systemer.  
Bestilling gjøres ved å sende en fil med data til minesaker@bibits.no og si hvilken enhet den skal importeres til, 
og hvordan vi skal gjenkjenne de elevene som ligger i basen fra før for at de ikke skal bli liggende dobbelt opp.  
Det er ikke mulig å forhåndsbestille til en bestemt dato.  
Dataene importeres i den rekkefølgen vi mottar dem, og kan sendes oss i kommaseparert format eller Excel-
format. Ved skolestart er lånerimport en prioritert oppgave hos oss.  
  
Lånerimport utført av Brukerstøtte koster kr 1100,- eks. mva. pr. fil vi importerer.  
Vi gjør oppmerksom på at rydding av tidligere klasser (spesielt avgangsklasser) bør gjøres på forhånd, og ikke 
regnes som en del av import-jobben utført av oss.   
 
Vi har også utviklet en automatisk lånerimport, som en kan abonnere på, som et alternativ. 
Kontakt Brukerstøtte på tlf. 22 08 98 98 hvis du har noen spørsmål. 

Lånerimport fra administrative systemer 
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                                                                                                                   Göteborg 13.-14. nov. 2014 

Av: Vegard Krog Petersen, Sarpsborg Bibliotek/Mikromarc Brukerstyre 
 
I år skifter brukermøtet navn til Tr*ffpunkt Mikromarc. Navneskiftet er naturlig fordi Brukerstyrene for 
fag-, folke- og skolebibliotek i Norge og Sverige for første gang inviterer til felles Tr*ffpunkt Mikromarc  
i Göteborg torsdag 13. og fredag 14. november 2014.  
  
Vi har sterk tro på at det vil bli en veldig god erfaringsutveksling med våre svenske kollegaer; uansett om 
det dreier seg om Mikromarc eller felles utfordringer innen bibliotekfaget. 
 
Vi treffes på det særpregede Clarion Hotel Post, et kulturhistorisk bygg med mange spennende detaljer. 
Det ligger tre minutters gange fra jernbanestasjonen, midt i Göteborg sentrum. 
 
Her får du oversikt over Mikromarc 3 både i bredden og dybden.  
 
Den alltid like populære «Mikromarc Tips & Triks» vil bli kjørt tre ganger. For de med mer videregående 
ønsker blir det tre «Mikromarc Avansert»  - deltakerstyrte sesjoner. Vi har også fokus på gjennomgang av 
Eksemplar-modulen (masse-endring av eksemplarer) – et meget nyttig verktøy – kjøres to ganger.  
 
Det er også rom for Tilpasning av WebSøk, Tidsskrift, Kartbok for MM3 (gjennomgang av «alt») , 
integrasjon med Endnote,  Fellesbaser, CS Library, BibliotekPLUSS, og hvordan læremidler håndteres på 
best mulig måte i MM3. 
 
Les mer om programmet på neste side: 

Side 4 

Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Clarion_Hotel_Post                                              Clarion Hotel Post i Göteborg Sentrum  
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Side 5 

Det blir spennende sesjoner om bl.a. Open Access (Lars Bjørnshauge), synliggjøring av e-bøker (Daniel 
Forsman), lettlestbøker og lesestimulering for barn, om konsortieavtaler (Iver Torgersen), om 
folkebibliotekets fremtid (Nick Jones) og om forskningsformidling (Heidi Rustad). 
 
Er biblioteket ditt på sosiale medier? Bruker du som bibliotekansatt sosiale medier i 
jobbsammenheng? Mathias Klang snakker om mulighetene den nye teknologien gir, og hvordan den 
endrer våre kommunikasjons- og samværsformer.                             
 
Hvordan formidler man bøker som bare er en link på nettet eller et ikon i databasen? Det vil Staffan 
Rundberg gi oss tips om. Senere vil Mathias Klang belyse etiske og juridiske spørsmål omkring dette 
formatet.  
 
60% av dem som besøker en bokhandel vet ikke hva de vil ha. Bokomslaget kan være avgjørende for 
om en bok får være med hjem. Nina Ulmaja øser av sin erfaring som designansvarlig for Albert 
Bonniers Förlag og deler hemmelighetene bak gode bokomslag med oss.  
 
Uansett om vi jobber i fag,- folke- eller skolebibliotek er en stor del av jobben vår å formidle. Vi 
formidler fag- og skjønnlitteratur for brukerne våre, virksomhetens resultater til våre overordnede og 
idéer til forbedringer til våre kolleger og samarbeidspartnere. Ulf Ärnstrøm vil både ha workshop i 
fortellerkunst og som avslutningsforedrag gi oss svar på hva som er Mer än sanning. 
 
Mange spennende utstillere vil være på plass begge dagene. De presenterer gode produkter og 
tjenester. 

 
Kostnader: 
Alternativ A: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning), 
middag torsdag kveld og overnatting i enkeltrom (torsdag-fredag) kr. 3.985. 
 
Alternativ B: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning) og 
middag torsdag kveld kr. 2.495. 
 
Alternativ C: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning) kr. 
2.095. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra programmet: 
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Ytterligere informasjon om program, priser, påmelding etc. på nettstedet til Bibits (www.bibits.no) og 
på bloggen til brukerstyrene (http://mikromarc.wordpress.com). Mona Heden 22 08 98 44 kan også 
kontaktes direkte. 
  
For miljøet er det en uting å kopiere opp mengder av ark i deltakermapper; derfor blir det i år store 
veggoppslag og en egen webapp (mm3.nu) under brukermøtet som vil få all mulig informasjon og 

fortløpende oppdateringer. Felles hashtag for Instagram og Twitter. Mer informasjon kommer. 

Påmelding (tidligst fredag 20. juni): 
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2014/ 
 
Påmeldingsfrist er fredag 12. september 2014; men jo før jo bedre.  
Husk at du kan be om tidlig fakturering på påmeldingsskjemaet 

http://www.bibits.no/
http://mikromarc.wordpress.com/
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2014/
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2014/
https://response.questback.com/bibits/mikromarc2014/


Mange nyheter i ny versjon av Mikromarc 3 
 

Mikromarc håndterer nå flere eksemplarer samtidig ved 
innlevering og utlån. 
Antallet er avhengig av hardwaren og RFID-brikken som 
brukes. De andre delene av programmet, f. eks. Katalog, 
leser en RFID-koden av gangen.  

 

Ny tjeneste for adgangskontroll til ubetjente 
bibliotek 
Det er laget en tjeneste som gjør det mulig for 
adgangskontrollsystemer for ubetjente bibliotek å få 
utvidet informasjon om lånere som ønsker adgang, blant 
annet informasjon om de har avtale om adgang til 

ubetjent bibliotek.  
  

Nytt felt for avtale om adgang til ubetjent 
bibliotek 
Det finnes nå en ny avkryssingsboks i lånerbildet, hvor du 
kan krysse av for at lånere skal få tilgang til biblioteket 
utenom betjent åpningstid. Parameteren brukes av 
tjenesten for adgangskontroll.  
Ved lånerimport kan en krysse av boksen for mange lånere 
på én gang. En kan også sette  opp at nye lånere  i 
bestemte lånergrupper alltid skal få boksen avkrysset. 
  

Nytt felt for samling 
Mikromarc har nå et nytt autorisert felt på eksemplarnivå 
for å angi hvor materialet er fysisk plassert, kalt Samling.  
Dette feltet er tenkt brukt som et ledd mellom avdeling og 
hylleplassering, f.eks. Tidsskriftsamling, 
Barn/skjønnlitteratur osv. 
 
I Websøk kan du se Samling som en egen kolonne 
i eksemplarlisten hvis du setter på parameteren 
ShowLocation (dette kan Brukerstøtte hjelpe deg med). 
Parameteren er i utgangspunktet slått av. 

Nye og forbedrede funksjoner i Mikromarc 3 
6.21  med hovedvekt på RFID funksjonalitet, 
adgangskontroll, integrasjon med  Wagner-
GUIDE og støtte for Åpent Bibliotek! 
 

Integrasjon med PV-SUPAS RFID-
programvare 
Det er laget en omfattende integrasjon mellom 
skranken i Mikromarc og PV Supas grensesnitt 
Goodstuff.  
 
Integrasjonen gjør at RFID-løsningen til PV Supa 
fungerer sømløst sammen med skranken i Mikromarc 
uten ekstra vinduer knyttet til RFID-løsningen. Hvis 
RFID-brikken inneholder informasjon om alarm, så 
håndterer Mikromarc også dette. Integrasjonen 
fungerer også i System nede, og RFID er forbedret  i 
Fjernlån. 

Side 6 

Forbedret RFID støtte og integrasjoner for ubetjente bibliotek  
 

For full oversikt se info på våre Wiki-sider 
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_Mikromarc_3 
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fortsettes...... 
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Mange nyheter forts..... 

Funksjonalitet for retrospektiv  
tidsskriftregistrering 
 
Det er laget funksjonalitet for å kunne legge inn eldre 
årganger/hefter av tidsskrifter som man har i biblioteket. 

Side 7 

Skjermbilder fra Retrospektiv tidsskriftregistrering 

Det nye feltet for samling er utgangspunktet for integrasjon 
mellom Mikromarc og kartløsningen WagnerGuide. 
Innholdet i Samling bør tilsvare definisjonen av kategorier i 
WagnerGuide.  
 
Ved søking i Mikromarcs web vises et nytt ikon i 
eksemplartabellene.  
Når bruker klikker på ikonet, åpner kartløsningen 
WagnerGuide på materialets plassering i kartet. 

 

I tillegg er det også i denne versjonen gjort mange rettelser og funksjonsendringer. 

Integrasjon med WagnerGuide 
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Nytt i Tidsskrift 



TIPS & TRIKS 

 Denne funksjonen er laget med tanke på lånere som 
skal levere store mengder eksemplarer, for eksempel 
ved innlevering av lærebøker ved en skole ved årets 
slutt,  der det er behov for å sjekke at det er den 
samme låneren som har lånt alt som leveres.  
 
Du kan enten begynne med å søke opp låneren eller 
lese lånerens lånekort, eller begynne direkte med å 
skanne inn strekkodene. 
  
Hvis det kommer et eksemplar som er lånt av noen 
andre enn låneren stopper innleveringen opp, og 
navnet til personen som har lånt eksemplaret kommer 
opp på skjermen.  
Du må da trykke på ESC for å få fortsette innleveringen 
av den opprinnelige lånerens bøker. Eksemplaret som 
var utlånt til noen andre blir allikevel alltid innlevert 
selv om det er feil låner. 
 
Når systemet stopper opp, får bibliotekaren anledning 
til å gjøre låneren oppmerksom på at vedkommende 
blir stående med sitt eget eksemplar utestående  

Side 8 
 

Kontrollert Innlevering med lånerkontroll 

og er avhengig av at den andre låneren velger å levere 
hans/hennes eksemplar.  
Bruk F11 for å få kvittering ved behov, eller gå inn på 
fastnøkkelen for Innstillinger og oppsett og sett opp 
automatisk kvittering ved innlevering. 
  
Innlevering med lånerkontroll husker hvordan du brukte 
det sist; hvis du begynte med å skanne inn lånerkortet 
og fortsatte med å skanne inn strekkodene vil aktivt felt 
være lånerkortfeltet neste gang du benytter «Kontr. 
innlev.»  
Begynner du med å lese eksemplarets strekkode vil 
dette feltet være aktivt neste gang du går inn. Du kan 
selvsagt velge det andre feltet etter at du har gått inn 
uansett. 
 NB! Husk å skru av at du står i kontrollert innlevering 
når du er ferdig med lærebokinnleveringen.  
Dette gjør du ved å klikke på knappen «Kontr. innlev.»  
 
Du ser da at den vil miste fokus og gå tilbake til vanlig 
utlån/innlevering igjen.  

Av: Jonny Karlsen, BIBITS Brukerstøtte 

NYHETSBREV Nr. 2    2014 


