Referat fra Systemleverandørmøte, 10. oktober 2019
Arrangør: Axiell Norge AS
Sted: Alf Bjerckes vei 20, Oslo
Tidspunkt: 10.00 - 15.00

Til stede:
Thomas Johnsen Bibliotekservice
Tore Morkemo Bibliotek-Systemer
Jonny Edvardsen NB
Hilde Høgås NB
Helen Sakrihei NB
Erling Fossan Unit
Kjetil Hillestad Axiell – Referent

Meldt forfall:
Reindex
Librotech

Saker:
Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte, som ligger her: http://
www.biblev.no/Referat-2019-04-10.pdf
Referatet var tidligere sendt ut og godkjent.

Sak 2: Statusrunden
Bibliotek-Systemer:
a.
b.
c.
d.

Jobber med overgang til Bibliofil på nett. Tatt i bruk flere steder, spesielt i Storbybibliotekene.
Avslutter ebokbib, men avslutningen er utsatt til 1. april.
Marc 21 overgang. Planen er overgang før nyttår for alle.
Biblioteksøk, mye support.

Unit:
a. Nasjonalt vitenarkiv i fase 1 av prosjektet, med mål om å teste med pilot om ca 1 år.
b. Mye arbeid med å importere nye institusjoner, eks Nasjonalmuseet. Stor utfordring å koble
riktig, unngå dubletter.
c. Jobber med etterslep på data fra NB Digital. Alma importerer data om digitaliseringer slik at
Oria viser tilgang til digitalisert materiale. Ser på muligheten for mer bruk av NBs egen
presentasjon av digitaliseringer (NB URL, ikke bare URN) og dynamisk tilgang til info om
rettigheter, for å redusere import av data.
d. Etablerer standard for tilgangsbetingelser knyttet til avtaler på e-ressurser, basert på ONIX.
Kan etter hvert fungere som nasjonal standard for e-lisenser.
e. Felles autoritetsregister for navn. Ikke noe spesielt nytt.
a. Pr i dag bruker Bokbasen dette registeret med dets ID på sine poster.
b. Biblioteksentralens register er importert inn i registeret, med unntak av en rest vi
jobber med.
c. Arbeid med tildeling av ISNI er ikke fullført ennå. Det jobbes med.

d. Liten kommentar på referat fra forrige møte, der det er uttrykt ønske om mulighet for
inkrementell høsting: Status er at registeret allerede nå kan høstes OAI inkrementelt.
f. Lager løsning for vedlikehold av emneordsregister, som Humord og Kunst, med global ID.
Registrene er i bruk i Alma, men trenger ny løsning for vedlikehold. Har demoversjon klar.
Dagens Felles autoritetsregister vil migreres over på denne plattformen etter hvert.
g. Fjernlån:
a. Jobber med å lage mal for konfigurering og datavask slik at "Ikke fjernlån" støttes fra
Alma. Oria Fjernlån var tiltenkt rolle som pilot for å demonstrere implementasjon av
SRU Holdings. Vi rekker ikke dette i høst, og lager i stedet en demo for å demonstrere
bruk av SRU Holdings og tilgang til "Ikke fjernlån".
b. Støtte for å bestille artikler vil komme etter at «Ikke fjernlån» er støttet i Oria Fjernlån.
Men: Her må også systemleverandørene legge inn felt i NNCIPP som støtter artikler.
c. Erfarer at det er behov for å kjøre en runde med Biblioteksøk for å komme mer i sync
med Alma. Nå kan det mangle titeler/beholdning som skulle vært der, eller motsatt, at
det vises titler/beholdning der som ikke skulle vært der.
NB:
a. Har fått tilskudd til Digitaliseringsprosjekt fra statsbudsjettet, som medfører masse arbeid,
blant annet mange nyansettelser.
b. Holder på med oppgang av produksjonsløype for pliktavlevert data.
Bibliotekservice:
a. Normalt vedlikehold.
b. Diverse oppgaver.
c. Mobile plattformer.
Axiell:
a. Hovedfokus er å få ut siste versjon av Mikromarc: 6.90
b. Marc 21 starter nå.

Sak 3: NNCIPP (Unit)
1. Alle bes gjennomgå dokumentet og oppdatere status på sine løsninger
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gtj_8S6uaVoevChkS24nMv5alTPJ6eADRPmDVk2
_4ZA/edit#gid=0
2. Et eventuelt bytte til ny ISO ILL standard ble diskutert og forkastet. Man anser at norsk ILLfunksjonalitet er vesentlig bedre enn internasjonal standard, og derved dekkes neppe våre
krav i annen løsning. Det er også et stort kostnadsspørsmål, som ingen ønsker å forplikte seg
på.
3. NNCIP utvikles derfor videre i henhold til plan.
4. Kjente problemer i NNCIP:
a. Alma: Noen problemer med ItemShipped. Bok bytter tittel. Tyder på at det er et Almaproblem. Workaround: Ikke oppdater tittel hvis den finnes fra før.
b. Hvis et bibliotek mottar en bok som ikke er bestilt vil Unit ha kopi av
sendingsmeldingen.
c. Ved forespørsel om fornying: Gir en feilmelding i Alma. Men fornying er ok.
d. Ny forfallsdato fra Alma vises ikke hos bestillerbiblioteket, men overstyres av lokalt
system. Kjent problem i Mikromarc.
e. Helen sender en oppsummering av sine 3 hovedfeil, med eksempler.
f. Lagres både lokal forfallsdato og Depotbibliotekets forfallsdato i lokalt
biblioteksystem?
g. Støtte for kommentarer mangler

Sak 4: Status for støtte til “Ikke fjernlån” via SRU Holdings (Unit)
Enkelte bestillinger blir bare borte, fordi de ikke er til fjernlån.
Alma-bibliotek (og andre eierbibliotek) kan sende Reject, men dette når ikke fram til
Biblioteksøk, det stopper hos bestillerbiblioteket. Biblioteksøk har derfor ikke mulighet for å
velge bort dette biblioteket ved nytt forsøk på bestilling. Det er derfor viktig at Biblioteksøk har
oppdaterte data om beholdning og «Ikke fjernlån».Unit anbefaler Biblioteksøk å kjøre ny
høsting av Alma-beholdning, da vi er ut av sync, og at Biblioteksøk bør gjøre et oppslag med
SRU holdings før bestillingen sendes.
Unit vil lage en demo på hvordan dette skal brukes mot Alma.

Sak 5: Orientering om ny Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 (NB)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023---rom-for-demokratiog-dannelse/id2667015/
Status og hindringer for å kunne ta i bruk Felles autoritetsregister for person (runde rundt bordet):
1. Tidemann har planer for 2020
2. Mikromarc kan gjøre det i Marc21
3. Bibliofil Har planer om å begynne på nyåret.
4. Alma er selvsagt ok
5. SRU mot Biblioteksøk ønskes.
https://kunnskapsbase.bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-forkunnskapsorganisering/autoritetsregister-for-personer-og-korporasjoner/
Videreutvikling av Nasjonalt lånekort.
NB Har fått en del brukerhistorier, men ingen utvikling før jul.
Nytt fra Depotbiblioteket:
Skal skaffe klassesett.
Biblioteksøk.
Hva trengs av oppdateringer der? Før det bestemmes må mange av de andre faktorene på plass.
API mot direkteoppslag i Bokhylla ønskes.
Videreføring av metadata til bibliotekene. Tilbudet skal vurderes utvidet. Skal vurdere kjøp vs
egenprodusering.
Pliktavlevering gir rom for mottak av digitale trykkfiler.
Ønsker å etablere en Metadatabrønn for autoriserte poster. Utfordring vedr. lokalt produserte data.
Retrospektiv oppfølging av dette er en stor utfordring.
Verksregister: Del av et internasjonalt samarbeid ShareVD. Nasjonalbibliografien er oversendt,
resultatet av lenkede data i Bibframe vil bli spennende. Parallelt ryddes det i Units verksregister.

Sak 6: Bibliotek-Systemer orienterte om sammenblanding av
lånekortserier i Nasjonalt låneregister.
Det dukker med jevne mellomrom opp lånere med «ugyldig» nasjonalt lånekort fordi bibliotek
har kjøpt lånekort uten å reservere nummerserie på forhånd.
En løsning er at det lages en tjeneste i nasjonalt låneregister hvor et bibliotek kan forespørre
om et lånernummer er reservert av dem. Denne bør brukes både ved tildeling av nasjonale og
lokale lånekort.

Sak 7: ISIL og ny versjon av Base bibliotek (NB)
På møte i systemleverandørgruppa 30.10.2018, meldte NB behov for nødvendige avklaringer i
forbindelse med at ISIL innføres for norske bibliotek.
I referatet fra møtet står det at: Anbefaling: Systemleverandørene forholder seg til BaseBibliotek og
NB har ansvar for vedlikehold av de utenlandske bibliotek. ISIL-registreres som nytt felt.
Biblioteknummeret bevares som primærID.
I forbindelse med at NB lanserer ny versjon av Base bibliotek i løpet av høsten, ble det diskutert
hvilken løsning som skal velges ved registrering av utenlandske bibliotek i Base bibliotek. Det ble også
gitt tilbakemelding på hvilke felter som må være med i eksporten av forenklede poster for utenlandske
bibliotek:
Navn, adresse, postadresse, epost, katalogURL, telefonnummer
ISIL har inntil 16 tegn, kombinasjon av bokstaver og tall.
Gamle biblioteknumre blir stående.
Nye bibliotek får ikke tildelt «gammelt» nummer.
Hva skjer med sammenslåtte kommuner med nytt navn? Sannsynlig: Største bibliotek blir
stående som hovedbibliotek.
NB sender ut et testformat.
Ny Base Bibliotek kan lanseres når det er klart, systemene vil oppdateres etter hvert, men så lenge
norske gamle koder består haster det ikke med oppdatering.

Sak 8: Eventuelt.
NB opplyste om tilgang til digitale titler:
Studenter og bibliotek har tilgang via Min Side.
2 samtidige bruker pr. tittel.
Feide er kun brukt som identifikator for forskere.
Sjekk Bibliotekutvikling https://www.bibliotekutvikling.no/news/138055

Neste møte: Torsdag 23. april kl. 09.00 hos NB i Mo i Rana.

