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• Etablere norsk MARC21- definisjon (Utført)

• Etablere importrutiner for konverterte MARC21-data (Utført)

• Teste Nasjonalbibliotekets konverteringsprogrammer (Delvis utført)

• Oversettelse av MARC21 (Delvis utført)

• Endre statistikkprogrammer til å benytte MARC 21 (Delvis utført)

• Gjennomteste norsk MARC21 for feil (Påbegynt)

• Løpende feilretting av norsk MARC21 (Ikke påbegynt)

• Etablere brønn for BIBBI MARC21 (Ikke påbegynt)

• Etablere brønn for Bokbasen MARC21 (Ikke påbegynt)

• Endre innkjøpsintegrasjon for Biblioteksentralen til MARC21 (Ikke påbegynt)

• Konvertering av alle norske kataloger (Ikke påbegynt)

Forberedelser for MARC21 i Norge



MARC21

Første konvertering høsten 2019

På sikt: Enklere utvikling

Likt i alle land
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AUTORITET



Autoritet – hente fra nasjonale 
personregister
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Alt skal på web

- Hvorfor?



Alt skal på web

Plattformuavhengighet

- PC

- MAC

- Nettbrett

- Mobiltelefon



Alt skal på web

Tilgjengelighet

- Kontoret

- Skranken/expeditionen

- I biblioteket

- På bussen

- Hjemme



Alt skal på web

Ulemper / Nackdelar?

- Avhengig av internett og trådløst nett

- Ingen lokal backupløsning



Det skal være pent

Det skal være intuitivt

Det skal være funksjonelt

Det skal være enkelt

Det skal være fleksibelt

Det skal være skalerbart



Hvordan skal man få dette



Til å fungere på denne?



Min 

personlige 

utlåns-

automat

Responsivt design – «Mobile first»



Man har ikke behov for å gjøre alt på en
mobiltelefon.

Fokus: Skranke/expedition



Vi ønsker allikevel å gjøre alt i en browser.

Enklere vedlikehold og drift



Funksjonalitet for 
bibliotekarer vil gradvis 
flyttes til web.

Vi rykker ikke tilbake til 
start en gang til, men 
bygger videre på 
eksisterende database, 
datastruktur og 
utviklingsmiljø!

Elektronisk plukkliste er 
første skritt. Lansert 
mars 2017.

Min 

personlige 

utlåns-

automat



Hva kan vi vente oss i nærmeste framtid?

(Alle følgende planer og tegninger kan bli endret)

Mikromarc+



Skranke/Expedition

• Tre faner for hhv. 
utlån, innlevering og 
fornyelse (i stedet for å 
ha fornyelse i eget 
dialogvindu)

• Valg av enheter fra en 
liste i stedet for en 
nedtrekksliste med tre 
alternativer

Mikromarc+



Skranke/Expedition

• Vise bare essensiell 
info når låneren er 
funnet fram

• Mer info vises med ett 
klikk

Mikromarc+
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Skranke/Expedition

• Utlånt materiale i en 
liste som både er 
transaksjonslogg og 
visning av utlånt 
eksemplar på én gang

• Mer her:
https://iu1idi.axshare.com

Mikromarc+

https://iu1idi.axshare.com/


Lånerdetaljer

• Foreløpig tegnet bare 
med samme info som i 
6.75, med noen tillegg

• Her skal det etter hvert 
komme mulighet til å 
redigere alle felter i 
lånerdetaljene

Mikromarc+
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Lånerdetaljer

• Foreløpig tegnet bare 
med samme info som i 
6.75, med noen tillegg

• Her skal det etter hvert 
komme mulighet til å 
redigere alle felter i 
lånerdetaljene

• Mer her:
https://z1xydk.axshare.com

Mikromarc+

https://z1xydk.axshare.com/


Lånerdetaljer

Lånerens lån:

• Begrenset info i listen, 
for å tilpasse bedre til 
mobil

• Mulighet til å åpne og 
se mer detaljer

Mikromarc+



Lånerdetaljer

Lånerens lån:

• «Press» viser 
avkryssingsbokser og 
mulighet til å fornye 
eller purre valgte lån

• Mer her:
https://ibkzcd.axshare.com

Mikromarc+

https://ibkzcd.axshare.com/


Katalogsøk

• Ett søkefelt som både 
søker i 
eksemplarstrekkode 
og i MARC-posten:

• Ved treff på en 
eksemplarstrekkode 
vises eksemplaret

• Ved treff på en eller 
flere MARC-poster 
vises en vanlig 
treffliste

Mikromarc+



Katalogsøk

• Trefflisten inneholder 
innførsler med den 
viktigste 
informasjonen, og 
alltid også 
omslagsbilde

Mikromarc+



Katalogsøk

Postens 
detaljer viser 
både postinfo 
og 
eksemplarliste
.

Eksemplarene 
er gruppert på 
bibliotek, 
inklusive dens 
avdelinger.

Mikromarc+



Katalogsøk

Eksemplarene 
vises med de 
viktigste 
opplysningene.

Hvert 
eksemplar kan 
åpnes for å vise 
mer info.

Klikk på «Edit» 
for å redigere 
eksemplarets 
detaljer.

Mer her:
https://86g2i0.axsha
re.com

Mikromarc+

Vis låner

https://86g2i0.axshare.com/


Eksemplar

Vi lager egne 
sider for 
redigering av 
eksemplarets 
detaljer.

Her vil det 
antagelig
være faner 
tilsvarende de 
som finnes i 
dag.

Mer her:
https://86g2i0.axs
hare.com

Mikromarc+

https://86g2i0.axshare.com/


LIBRARIANS

EVERYTHING
What do we want

Who are we?

When do we

want it?

NOW



20202019

Overordnet leveranseplan MM+ 

MM+ 3.0

Låner (backend)

Skranke (backend)

MM+ 1.0
Härryda

Låner (gui)

Skranke (gui)

Juni 

Fjernlån

Innkjøp 

2021

Ny søkemotor 

Katalog (gui)

Katalog (backend)

November

Statistikker

November 

MM+ 2.0

Tidsskrift 

Juni

Utlånsmeldinger


