
10-årsjubileum for Brukerstyrene ble feiret 
med Tr*ffpunkt Mikromarc i Gøteborg! 
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13. og 14. november satte norske og svenske Mikromarc-
bibliotek seg sammen på felles konferanse på Clarion Post 
Hotell i Gøteborg. Svenskenes användardag og 
nordmennenes brukermøte var nå blitt til "Tr*ffpunkt 
Mikromarc".  
Med alt som kunne krype og gå av deltakere, utstillere, 
forelesere og ansatte i Bibliotekenes IT-senter AS og 
Bibliotekscentrum Sverige AB var vi oppe i 280 mennesker.  
En herlig gjeng som vi håper hadde godt utbytte av de to 
dagene. Som vanlig kjørte vi fire og fem parallellsesjoner 
samtidig. Ingen påmelding; man velger selv "fra øverste 
hylle".  
To sesjoner med faglig Mikromarc 3-stoff gikk hele tiden med 
Tips & Triks på ulike nivåer og gjennomgang av forskjellige 
moduler.  
Tilpasning av Websøk og gjennomgang av eksemplarmodulen 
var spesielt populært. 

"Mikromarc i backspegeln" fortalte om alt som hadde skjedd 
det siste året med utviklingen av Mikromarc 3 og 
"Mikromarc i kristallkulan" om hva man tror, håper og 
planlegger for de neste årene. Det blir spennende tider med 
bl.a. både ny databasemotor og Mikromarcs fremstøt i 
Finland med finsk versjon.  
Av de eksterne bibliotekpolitiske og -faglige foredrags-
holderne må Ulf Ärnström, Nina Ulmaja og Mathias Klang 
trekkes frem. Sistnevnte har publikum i sin hule hånd og kan 
både sitt fag og det å formidle. Han anbefales til andre 
arrangører!  Med åpne sesjoner sier det seg nok selv at vi er 
nødt til å bomme en gang eller to. På ett av foredragene om 
e-bøker satt folk tettere sammen enn sild i tønne! Ett annet 
av arrangementene hadde meget få deltakere, men de som 
var der var meget begeistret etterpå. Vi kommer til å 
fortsette med å ha sesjoner med stoff av både generell 
interesse og mer smale saker også i fremtiden.  
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Brukerstyret tar imot velfortjent applaus under åpningen av Tr*ffpunkt  Mikromarc i Gøteborg 
Foto: Åsmund Resell 

Av: Vegard Krog Petersen, Sarpsborg Bibliotek / Mikromarc Brukerstyre  

– hvor kunnskap utveksles og kontakter knyttes! 

mailto:salg@bibits.no


Henriette Sandell og 
Jens-Christian Strandos 
holdt et av  de evig 
populære innleggene, 
‘’Tips og Triks’’. 
De henter fram og viser 
smarte  snarveier og en 
effektiv bruk av 
Mikromarc systemet. 
Det kommer alltid fram  
godbiter som  er noe  å 
ta med seg hjem  for de 
aller fleste tilhørerne. 
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Foto: Åsmund Resell 

Jonny Karlsen og Erik Thelander 
hadde et innlegg om 
‘’Brukerstøtte – en dag på 
jobben’’ og viste interessant 
statistikk over løsningsprosent 
på første kontakt til brukerstøtte. 
De viste og gjennomgikk 
prosedyrene for de 
supportsakene som resulterte i 
en videre behandling.  

Av: Tor Bekkevold, Bibliotekenes IT-Senter 

Deltagerne kunne velge i usedvanlig mange interessante 
foredrag samt demonstrasjoner av nye funksjoner – i opptil 5 
parallelle sesjoner. To av dem er gjengangere som ikke kan 
gjentas ofte nok. 

Tips og Triks og Brukerstøtte,  
alltid populære foredrag 

Henriette Sandell og Jens-Christian 
Strandos i full gang med sine gode 
Mikromarc Tips og Triks til et lyhørt 
publikum. 

Erik Thelander og Jonny Karlsen fra 
Brukerstøtte informerer om 
Brukerstøtte og deres arbeide for å 
gjøre hverdagen bedre for alle 
brukere. 

Foto: Åsmund Resell 

Det går mot slutten av 2014, og vi vil benytte anledningen 
til å ønske alle en fredelig og høytidsstemt juletid og et 
riktig godt nyttår.  
Samtidig vil vi takke for det gode samarbeidet gjennom året 
som gikk.  
 
En spesiell takk til styrene i Mikromarc Brukergruppe, som 
gjorde en formidabel innsats med Tr*ffpunkt Mikromarc i 
Gøteborg.  
 
Vi ser fram mot et spennende 2015 og håper å møte dere 
alle i Tromsø mot slutten av året. 
 
På vegne av oss alle: 
 
Kjetil Hillestad 

 

For henvendelser 
som resulterer i 
endringsønsker og 
feilrapporter, ble 
saksgangen for 
disse videre i 
systemet 
gjennomgått. Bibits 
sin fokus på å fjerne 
feil som plager 
mange brukere er 
en vellykket 
strategi, som vises 
tydelig i reduksjon 
av totalt antall 
henvendelser 
gjennom året. 

God Jul  
til dere alle sammen! 



NYHETSBREV Nr. 3  2014 Side 3 

Jjens Christian Strandos og Henriette Sandell i full gang med sine gode 
Mikromarc Tips og Triks til et lyhørt publikum. 

Erik Thelander og Jonny Karlsen fra Brukerstøtte informerer 
om Brukerstøtte og deres arbeide for å gjøre hverdagen bedre 
for alle brukere. 

-Tre på Tr*ffpunkt i Gøteborg 

Vi traff 3 Bibliotekarer som var på Tr*ffpunkt i Gøteborg og spurte dem om hvordan de  
hadde det og om de var fornøyd med arrangementet. 

1)    Hvorfor har du valgt/valgte du å delta på dette årets Tr*ffpunkt Mikromarc? 
- Desse brukarmøte har funne ein veldig fin form, så arrangementet i seg sjølv vekte interesse.  
Det stimulerande programmet, det nære forholdet til vårt daglege verktøy og ein nygjerrigheit på Sverige 
gjorde valet veldig enkelt. 
 
2)  Hva mener du har vært høydepunktet under årets møte? 
- Sjølv om Tips og Triks er alltid ein sterk hest, så var det foredraget ved Nina Ulmaja om bokomslag  
som tok første plass for min del. På jobb og heime er eg omgitt av bokomslag, men etter denne timen følt  
eg at eg hadde fått meg ei lite utdanning i emnet. Men eg stortrivdast heile tida eigentleg. 
 
3)   Hva synes du i helhet om parallellsesjonene/foredragene? 
- For min eigen del syntest eg det var tett med varierte og aktuelle emne. Eg fekk ikkje tid å få med 
meg nok sesjonar relevant til Mikromarc. Generelt så vil eg seie at for å vere interessante, må foredraga 
halde eit nivå som er intellektuelt stimulerande. Her var eg heldig med sesjonane eg valte. 
  
4)   Vil du si at årets Tr*ffpunkt Mikromarc har levd opp til forventningene? 
- Absolutt, også fordi det var lagt til ein by. Beteninga ved hotellet var også veldig profesjonelle. 
Eit hotell i særklasse. Er to dagar nok? 
  
5) Kunne du tenkt deg å delta på neste års Tr*ffpunkt?  
- Eg har lyst, men føler eg må gi ei av mine tilsette sjansen i Tromsø. Men da har eg jo Stockholm  
i bakhand! 

David Beadle 
Bibliotekleiar 
Haram Folkebibliotek 

Av: Eilen Pedersen, Bibliotekenes IT-Senter AS 

1)  Hvorfor har du valgt/valgte du å delta på dette årets Tr*ffpunkt Mikromarc? 
- Syntes programmet var interessant, og har ikke deltatt tidligere- så det var vel på tide! (etter å ha brukt 
MM siden MM1 -  men biblioteket vårt har vært representert) 
  
2) Hva mener du har vært høydepunktet under årets møte? 
- Jeg hadde utbytte av Tips og triks + Mikromarc avansert/deltakerstyrt 
og visekonserten med Eva Simmons  - veldig fint innslag! 
 
 3) Hva synes du i helhet om parallellsesjonene/foredragene? 
- Bra med parallellsesjoner. Mye å velge i, det er også bra når det er kobling mellom folke- skole- 
 og  fagbibliotek. Så det var noe å hente for enhver tror jeg!  
  
4)  Vil du si at årets Tr*ffpunkt Mikromarc har levd opp til forventningene? 
- Ja, jeg syns det var både hyggelig og matnyttig! 
  
5) Kunne du tenkt deg å delta på neste års Tr*ffpunkt? 
- Litt tidlig å svare på  kanskje- lag et godt program så får vi se! 

Eva Arnfinnsson 
Fagleder bibliotek,  
Webmedarbeider 
Aldring og Helse 
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Jjens Christian Strandos og Henriette Sandell i full gang med sine gode 
Mikromarc Tips og Triks til et lyhørt publikum. 

Erik Thelander og Jonny Karlsen fra Brukerstøtte informerer 
om Brukerstøtte og deres arbeide for å gjøre hverdagen bedre 
for alle brukere. 

-Tre på Tr*ffpunkt i Gøteborg 

Vi traff 3 Bibliotekarer som var på Tr*ffpunkt i Gøteborg og spurte dem om hvordan de  
hadde det og om de var fornøyd med arrangementet. 
Av: Eilen Pedersen, Bibliotekenes IT-Senter AS 

1) Hvorfor har du valgt/valgte du å delta på dette årets Tr*ffpunkt Mikromarc? 
- Sedan tidigare år vet jag att de norska brukarmötena har varit väldigt bra, med stora och varierade 
program. Nu när de svenska användarmötena och de norska brukarmötena var sammanslagna till en 
Träffpunkt såg jag det som en mycket bra utveckling på de svenska användarmötena. Att platsen var 
Göteborg passade naturligtvis också mig perfekt, då jag jobbar i Borås (70 kilometer öster om Göteborg). 
 
2)      Hva mener du har vært høydepunktet under årets møte? 
- Åh, Mattias Klang är en fantastisk föreläsare! Även Daniel Forsmans lite utmanande föreläsning om 
vikten av att ställa krav på systemleverantörerna utifrån våra specifika behov vid respektive bibliotek var 
intressant. 
  
3)      Hva synes du i helhet om parallellsesjonene/foredragene? 
- Väldigt ambitiöst program, personligen kan jag tycka att det hade varit nog med tre parallellsessioner. 
Kvaliteten på föreläsningarna var dock bra rakt över, åtminstone på de jag gick på! 
  
4)      Vil du si at årets Tr*ffpunkt Mikromarc har levd opp til forventningene? 
- Ja absolut, dessutom vill jag berömma er för valet av hotell, lokalerna var mycket bra! 
  
5)      Kunne du tenkt deg å delta på neste års Tr*ffpunkt? 
- Jo, men jag tror att den hålls i Tromsö? Sannolikt kan vi från Borås inte skicka lika många då, men 
Träffpunkt Mikromarc är en viktig mötesplats för de som har Mikromarc som biblioteksdatasystem. Man 
får chansen att lära sig mer om Mikromarc, men också följa med i vad som händer i övriga 
biblioteksvärlden. Dessutom får ju chansen att ställa utvecklarna mot väggen, öga mot öga så att säga. 

Olof Berge-Kleber 
Enhetsschef Vuxen 
Borås Stadsbibliotek 

Du kan lese mer om Tr*ffpunkt i Gøteborg 
og se flere bilder på Brukerstyrets blogg :  
mikromarc.wordpress.com 

Du kan lese mer om Tr*ffpunkt i Gøteborg 
og se flere bilder på Brukerstyrets blogg :  
mikromarc.wordpress.com 

http://www.mikromarc.wordpress.com/
http://www.mikromarc.wordpress.com/
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Erik Thelander og Jonny Karlsen fra Brukerstøtte 
informerer om Brukerstøtte og deres arbeide for å gjøre 
hverdagen bedre for alle brukere. 

– hvor kunnskap utveksles og kontakter knyttes! ...forts.. 

Det ble vedtatt kollektivt medlemskap for alle Mikromarc 
bibliotek i Mikromarc Brukergruppe. Kontingentsatser for 
2015 i både Norge og Sverige er:  
Folkebibliotekene: 500,- kr. pr. år; Fagbibliotekene: 250,- kr. 
pr. år; Bibliotek i VGS: 250,- kr. pr. år.; Bibliotek i 
grunnskole: 100,- kr. pr. år. 
  

Det ble vedtatt kollektivt medlemskap for alle Mikromarc 
bibliotek i Mikromarc Brukergruppe. Kontingentsatser for 
2015 i både Norge og Sverige er:  
Folkebibliotekene: 500,- kr. pr. år; Fagbibliotekene: 250,- kr. 
pr. år; Bibliotek i VGS: 250,- kr. pr. år.; Bibliotek i 
grunnskole: 100,- kr. pr. år. 
  

Vår konferanse er også ett sosialt arrangement.  
 
Kanskje traff du en nye kollega og fikk utvekslet 
kunnskaper og erfaringer? I Brevsorterarsalen (hotellet 
var en gang Göteborgs posthus) fikk vi nyte en meget 
god middag. Vi fikk også høre bl.a. ypperlig musikalsk 
visesang fra Eva Simmons - http://www.evasimmons.se/ 
  
 
Ellers må Jan Johannessons ‘’Takk for maten – tale’’ på 
kvelden berømmes. Hans måte å fremføre sketsjen 
"Book Book Book" på fikk hele salen til å riste av latter. 
Jan jobber på Borås bibliotek og var vår "vert" i 
Gøteborg.  
Han er ordförande i det svenske produktrådet 
(motsvarer det norske Brukerstyret) og hadde full 
kontroll på bl.a. åpning og avslutning av arrangementet.  
 
  
Og ja: Vi vet at hotellets trådløse nett var dårlig. Vi 
håper at alle fikk brukt app-sidene våre likevel.  
Vi skal ha ett mye bedre trådløst nett ved neste 
Tr*ffpunkt!  
  
Takk for denne gangen og på gjensyn i Tromsø i 2015! 

De tre brukergruppene for hhv. fag-, folke- og skolebibliotek 
vedtok i Gøteborg å slå seg sammen i en felles 
brukergruppe med ett brukerstyre. På den måten håper de 
å kunne være mere slagkraftige og tale med èn stemme 
overfor Bibliotekenes IT-senter.  
I Mikromarc Brukerstyre møter også representanter for det 
tilsvarende svenske Produktrådet.   

De tre brukergruppene for hhv. fag-, folke- og skolebibliotek 
vedtok i Gøteborg å slå seg sammen i en felles 
brukergruppe med ett brukerstyre. På den måten håper de 
å kunne være mere slagkraftige og tale med èn stemme 
overfor Bibliotekenes IT-senter.  
I Mikromarc Brukerstyre møter også representanter for det 
tilsvarende svenske Produktrådet.   

 
 

 
 
Se bilder og rapporter fra ‘’Tr*ffpunkt Mikromarc’’ på 
brukerstyrets blogg:  
http://mikromarc.wordpress.com/ 

 
 

 
 
Se bilder og rapporter fra ‘’Tr*ffpunkt Mikromarc’’ på 
brukerstyrets blogg:  
http://mikromarc.wordpress.com/ 

                            Hvis du ikke har evaluert ennå; håper vi du                              
                            tar  deg tid til  det. Gi oss ris og ros; det er på 
den                     den måten  vi kan  gjøre arrangementet 
enda                   bedre på for deg! 
                             Gå til denne adressen: 
https://response.questback.com/bibits/evaluering2014/  
eller skann inn QR-koden.  

                            Hvis du ikke har evaluert ennå; håper vi du                              
                            tar  deg tid til  det. Gi oss ris og ros; det er på 
den                     den måten  vi kan  gjøre arrangementet 
enda                   bedre på for deg! 
                             Gå til denne adressen: 
https://response.questback.com/bibits/evaluering2014/  
eller skann inn QR-koden.  

                                            Velkommen til Tr*ffpunkt  
         Mikromarc i Tromsø (Norge)   
          5. – 6.november 2015. På Tromsøs  
         største kongress- og  konferanse- 
          hotell det nybygde Clarion Hotel  
The Edge ved vannkanten i sentrum. Påmelding fra februar 
2015. Fullstendig program kommer i mai 2015.  

                                            Velkommen til Tr*ffpunkt  
         Mikromarc i Tromsø (Norge)   
          5. – 6.november 2015. På Tromsøs  
         største kongress- og  konferanse- 
          hotell det nybygde Clarion Hotel  
The Edge ved vannkanten i sentrum. Påmelding fra februar 
2015. Fullstendig program kommer i mai 2015.  

http://www.evasimmons.se/
http://www.evasimmons.se/
http://mikromarc.wordpress.com/
http://mikromarc.wordpress.com/
http://mikromarc.wordpress.com/
http://mikromarc.wordpress.com/
http://mikromarc.wordpress.com/
http://mikromarc.wordpress.com/
https://response.questback.com/bibits/evaluering2014/
https://response.questback.com/bibits/evaluering2014/


Sarpsborg Hovedbibliotek – åpner ubetjent bibliotek 

Foto: Tor Bekkevold, Bibliotekenes IT-senter AS 
Ordføreren,  Sindre Martinsen-Evje, og Biblioteksjefen i Sarpsborg, 
Anette Kure, åpner i felleskap det "Meråpne Biblioteket"  

Foto: Tor Bekkevold, Bibliotekenes IT-senter AS 
Med enkle og brukervennlige automater er det lett å betjene seg selv 
både for å låne og innlevere bøker. 

Sarpsborg Hovedbibliotek – åpner det første bybiblioteket i Norge  med 
"Meråpent Bibliotek" 

Mens det ennå var mørkt , kl. 07.00 om morgenen 
tirsdag den 28. oktober, åpnet ordføreren i 
Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje , det første 
"meråpne" bybiblioteket i Norge, sammen med 
Anette Kure, biblioteksjef  i Sarpsborg,  

 

Ordføreren låste seg selv enkelt inn med lånekortet sitt  i 
kortleseren ved inngangen, han tastet pin-kode, åpnet døren til 
biblioteket og kunne i ro og mak finne de bøkene han ville låne. 
Så var det bare å gå til utlånsautomaten for å registrere lånene  
og ta bøkene/filmene med seg hjem. 
 

Til løsningen hører utstyr og programvare for en elektronisk 
guide ved inngangen hvor du kan orientere deg i biblioteket, 
søke opp titlene du skal låne og få pekt ut hvilken hylle den står 
i, autentisering av lånerne i biblioteksystemet, åpning av 
inngangsdør, kameraer for foto/film av de som går ut/inn, 
alarmporter for å varsle hvis noen tar med seg noe ut som ikke 
er registrert utlånt  og varsling til publikum over høyttalere om 
når biblioteket stenger. 
Biblioteket i Sarpsborg har gjennom det siste halve året  
arbeidet sammen med Bibliotekenes Hus i et prosjekt for å 
utvikle og implementere, teste og videreutvikle teknologi for å 
gi bedre ressursutnyttelse og større muligheter for 
selvbetjening.  
 
Hensikten er å kunne øke servicegraden til kommunens 
innbyggere i form av økt tilgang, mer tid for bibliotek- 
personalet til aktiv litteraturformidling og mer tid til å bistå 
bibliotekbrukerne. 
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Av: Tor Bekkevold, Prosjektleder Bibliotekenes IT-senter AS 

Det betyr at lånerne i Sarpsborg, helt fra kl. 07.00 om 
morgenen til kl. 22.00 om kvelden, selv kan låse seg inn på  
Sarpsborg Hovedbibliotek med lånekortet sitt, ved hjelp av 
en kortleser ved inngangen.    
Det eneste som kreves er at du er låner, er fylt 16 år og har 
signert en avtale om at du kan benytte  det "meråpne" 
biblioteket. 
Biblioteket vil også være betjent mellom kl. 10.00 og 
16.00/19.00 på virkedager, slik det har vært tidligere. 
 
Med denne løsningen er biblioteket i stand til å øke 
åpningstidene og servicegraden for publikum i betydelig 
grad. Dette gir publikum mulighet til å oppholde seg i 
biblioteket mellom kl. 07.00 og 22.00 ALLE DAGER hele året 
og benytte alle tilbudene som studierommene, arbeids- og 
studieplassene med PC og internett, kopimaskin, lese aviser 
og tidsskrifter, hente reserverte bøker samt låne og 
innlevere bøker på selvbetjeningsautomatene i biblioteket.  



Mikromarc i nye markeder – Vaasa Stadsbibliotek  
ble første Mikromarc-kunde i Finland! 

I sommer undertegnet Vaasa Stadsbibliotek avtale om levering 

av Mikromarc 3 som nytt biblioteksystem til Vaasa bibliotekene. 
 

Vaasa bibliotekene  er foruten hovedbiblioteket Vaasa 

Stadsbibliotek, 8 filialer, 16 skolebibliotek og 1 bokbuss. 
Vaasa Stadsbibliotek er et stort bibliotek med en samling på 
350.000 titler og 605.000 eksemplarer hvorav 531.000 er bøker. 
De foretar 25.000 innkjøp pr. år og et tilsvarende antall 
kassasjoner. Vaasa Stadsbibliotek har formidable 1,3 millioner 
utlån og innleveringer, 10.000 reservasjoner og ca. 25.500 lånere 
av en befolkning på 66.000. 
 

Mikromarc 3 skal innstalleres lokalt på servere i Vaasa og 

betjene ca. 90 samtidige brukere og 10 inn- og utleverings-
automater i det daglige arbeidet. 
Deres data fra de gamle systemene PallasPro og Aurora, skal 
konverteres til Mikromarc  og  de går samtidig over fra Finmarc 
til Marc21 . 
Vaasa har benyttet vårt system CS Library som biblioteksportal 
for publikum i flere år allerede og Mikromarc skal naturligvis 
integreres med det. 
I tillegg skal både Mikromarc Websøk (til skolebibliotekene) og 
Mobil-Web implementeres som en del av systemløsningen.  
Vi skal også levere konsulenttjenester for prosjektet, 
konvertering og tilpasninger, full opplæring av deres 
superbrukere og administratorer, samt av IT-personale og alle 
øvrige ansatte. 
 

Prosjektet ble startet opp i august og har pågått kontinuerlig i 

høst med forberedelser, opplæring av superbrukere, testing og 
prøvekonverteringer, samt tilpasninger til finske forhold og 
utvikling av funksjoner for Vaasa spesielt. 
 

NYHETSBREV Nr. 3  2014 Side 7 

Vaasa Stadsbibliotek med 8 filialer, 16 skolebibliotek og 
bokbuss er ny Mikromarc-kunde i Finland. 

I rammen av prosjektet vil det også bli utviklet en tett 

integrasjon baset på webservices mellom Mikromarc og både 
Booky og BTJ’s Innkjøpsmoduler i deres nettbutikker. 
Integrasjonen gir en moderne arbeidsflyt med automatisk 
overføring fra nettbutikk til bibliotekssystem og er basert på 
EditX Library Ship Notice/Order fulfillment.  
 

Prosjektet er bemannet med en gruppe superbrukere og IT-

medarbeidere fra Vaasa med tilsvarende IT- og Mikromarc 
konsulenter fra leverandørsiden. 
Vi har stor nytte av vår bredde i Skandinavia og benytter 
ressurser i prosjektet både fra vår svenske organisasjon i 
Bibliotekscentrum i Växjö, vår svenske organisasjon fra Open 
Library Solutions i Umeå og Helsinki i tillegg til våre ressurser 
fra BIBITS i Oslo. 

 

Prosjektet ledes av Mikael Bäckman, daglig leder i Open 

Library Solutions Finland OY i Helsinki, som sier: 
 
"Vi har arbeidet en tid med å vise Mikromarc til finske 
bibliotek og denne første avtalen med Vaasa er et 
gjennombrudd for oss i det finske markedet. Det er derfor 
veldig viktig for oss å gjøre et godt prosjekt, som innfrir Vaasas 
forventninger til oss til fulle. Vi har etablert et svært godt 
samarbeide med de meget kompetente menneskene i Vaasa 
Stadsbibliotek og sammen skal vi gjennomføre dette på en 
veldig god måte slik at Vaasa Stadsbibliotek blir en god 
referanse for oss i det finske markedet. 
Mikromarc 3, sammen med de øvrige komponenter i Vaasas 
nye biblioteksystem, er en moderne platform for biblioteket og 
systemet vil gi dem god støtte i utviklingen av sin virksomhet i 
årene framover ". 

 

De siste ukene i desember før jul, skal den endelige 

konverteringen fra deres gamle systemer gjøres og alle 
brukerne skal ha opplæring i Mikromarc.  
Systemet skal settes i drift med første åpne driftsdag for 
publikum den 22. desember 2014.  
 
 

Vi takker Vaasa Stadsbibliotek for avtalen og tilliten og ser 

fram til et godt og langvarig samarbeid. 

Av: Tor Bekkevold, Bibliotekenes IT-senter AS 



Ny versjon Mikromarc 3 versjon 6.30 – satt i pilotdrift 

 Volum og hefter skal ikke gi direkte treff ved søk 

 Innsynsdata fra Syndetics skal vises i klienten 

 Innsynsdata fra BTJ Finland og Booky skal vises i 

klienten 

 Dialog for kolonnevalg i lånermodulen 

 Innføring av unike løpenummer for 

erstatningskrav 

 Visning i Meg&Mitt av utleverende enhet for en 

reservering 

 Sortering av  eksemplarer på enhet/Fast plassering 

i F2 Eksemplar i Katalog 

 Bedre arbeidsflyt i F4 MARC i Katalog 

 Kvitteringer på epost  

m.m.m. 

 

Pilotene skal teste versjonen i noen uker før den  

releases for alle i januar 2015. 

Ca. 120 funksjonsforbedringer og nye 

funksjoner samt over 100 feilrettinger er 

gjort i 6.30 

Her er noen av dem: 
 Ny funksjonalitet for å lage  og bryte lenker i 

Katalog 

 Støtte for Se også-henvisninger i 

autoritetsregisteret, redesign av skjermbilde og 

feilrettinger 

 Knytning mellom foresatte og barn/umyndige 

 Gjennomgang av taptsaker 

 Single Sign on på web med Feide 

 Mulighet for å slå av Meg&Mitt helt 

 Bedre arbeidsflyt i Katalogmodulen 

 Grunnleggende validering i Katalog 

 Mulighet for automatisk fletting av katalogposter 

ved eksternsøk 
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Den mest innholdsrike versjonen av Mikromarc 3 som noensinne er lansert er  
satt i pilotdrift hos flere pilotbibliotek både i Norge, Sverige og i Finland.  

Kvitteringer på epost og knytning av låner til foresatte 
er to nye viktige funksjoner i MM3 6.30 

Les mer om MM3 6.30 på våre Wiki-sider: 
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_
Mikromarc_3#Versjon_3.6.30 
  

Av: Tor Bekkevold, Bibliotekenes IT-senter AS 

http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_Mikromarc_3Versjon_3.6.30
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_Mikromarc_3Versjon_3.6.30
http://wiki.mikromarc.no/wiki/Siste_versjon_av_Mikromarc_3Versjon_3.6.30


TIPS OG TRIKS  

STATISTIKK - Det nærmer seg tiden da mange av dere skal levere statistikk.  
Vi har derfor lagt med litt informasjon om hvordan man kan ta ut statistikken. 

Under Rutiner velger du Statistikk. Klikk så på 
knappen i enden av linja – Velg Statistikk og 
velg fra lista over grunnstatistikkene som 
finnes 
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Når du nå skal kjøre nasjonalstatistikken så har det kommet inn noen nye valg. 
Dette gjelder spesielt hvor flere bibliotek er sammen i felles base. Du kan da velge Enhet 

for samlinger og deretter Enheter for utlån/bruk. På den måten kan du få statistikk på dine 

poster selv om de er lånt ut av andre enheter i samarbeidet. 

Her kan du velge Enheter for samling først og 
deretter Enheter for utlån. Der kan du velge mellom 
Utført ved, Fast plassering og Eier.  
 
Du finner mer informasjon om dette på 
http://www.jechstra.net/mm3/?page_id=355 

Av: Jonny Karlsen – Leder Brukerstøtte, Bibliotekenes IT-Senter AS 

http://www.jechstra.net/mm3/?page_id=355


BS-Weblån - utlån av eBøker med ny app 
Ny app for iPad og iPhone og lån av eBøker i BS-Weblån lanseres  i løpet av året. 
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BS Weblån-app for iPhone og iPad 
Med vår app får du biblioteket tilgjengelig døgnet rundt på din 
iPhone eller iPad. 
•  Bla gjennom bibliotekets samlinger og lån e-bøker som strømmes 

direkte til din smarttelefon eller ditt IOS-nettbrett.  
• Med e-lån er tittelen du låner tilgjengelig gratis i et begrenset 

tidsrom, og vil etter dette bli fjernet automatisk fra kontoen din. 
• Appen lar deg søke i bibliotekets samling og bla i emner, og det er 

lett å se om en tittel er tilgjengelig for utlån. 
• Omfattende beskrivelse og bokomtale gir deg all nødvendig 

informasjon om den aktuelle boken.  
• Midlertidig utilgjengelige titler kan bokmerkes og reserveres, du 

vil da motta en e-post så snart tittelen er tilgjengelig igjen. 
BS Weblån-appen gir deg tilgang til e-bøker I EPUB-format.  
 
Slik gjør du: 
-Last ned BS Weblån-app til iPhone eller iPad via Apple iTunes: 
-Last ned programmet Bluefire Reader fra Apple iTunes for å   kunne  
lese e-bøker. 
  
Når låneren starter Bluefire Reader for første gang må vedkommende 
autoriseres med en Adobe ID. Fremgangsmåte for dette finnes under 
Info-fanen i programmet. 

Av: Tor Bekkevold, Bibliotekenes IT-Senter AS og Trung Nguyen, Biblioteksentralen AS 




