
Systemleverandørmøte, 9. sep 2015 
Sted: BIBSYS, Trondheim 

Til stede: 

● Bibliotek-Systemer AS: Tore Morkemo 

● Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits): Øystein Reiersen 

● Nasjonalbiblioteket (NB): Hilde Høgås 

● BIBSYS: Jan Erik Garshol, Jone Thingbø, Jørgen Longva (sak 1-4a, 8&9) 

Forfall: Libriotech, Reindex, Bibliotekservice AS 

Møteleder: Tore Morkemo 

Referent: Jan Erik Garshol og Jone Thingbø 

Saker 

1. Valg av møteleder og referent 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

3. Statusrunde 

4. Nasjonalt lånekort 

 a) Epost fra Jone Thingbø, 2015-05-21 

b) Epost fra Hilde Høgås, 2015-05-22 

c) Henvendelser fra NFI og Storbybibliotekene 

d) NLR og NB 

5. Prinsipper for sikring av lånernes data 

6. Klient-id ved autentiseringen av klienter mot Nasjonalt låneregister 

7. Dialog med Datatilsynet 

8. NNCIPP 

9. Rullering av sekretariatet 

10. Eventuelt 

Sak 1. Valg av møteleder og referent 

Tore ble valgt til møteleder og BIBSYS i sin rolle som vert ble tildelt ansvar for referatet. 

Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat fra møtet 2.april 2014 ble godkjent. 



Sak 3. Statusrunde 

Nasjonalbiblioteket: 

 NB skal lyse ut en konkurranse om kjøp av katalogdata for norske folke- og 

skolebibliotek. Antatt på lufta i januar 2016. 

● Lansering av Norsk WebDewey med “full fest” på fredag den 18. september. 

● Biblioteksøk: Bibliotek-Systemer AS har i samarbeid med NB levert en pilotleveranse 

som er testet av 3 fylker i perioden jan-mai. Bibliotekansatte og endel sluttbrukere har 

testet og gitt tilbakemelding. Det ble understreket at dette skal være et sluttbruker 

produkt, hvor bibliotekarbehov er nedtonet - oppsummering av piloten foreligger, men 

endelig konklusjon mangler. Neste steg vil være å gå ut på anbud. 

Bibits (Micromark): 

● Brukt mye tid på skifte av database i primær systemet. 

● NCIP implementasjon er en stor aktivitet. 

● Arbeider med en web-service for eksemplar tilgjengelighet. 

○ sender inn tittel/id og får eksemplar i retur 

Biblioteksystemer (Bibliofil): 

● Arbeider med API mot felles lånekort 

● Ny versjon av eBok-låne appen 

○ bibliotekene mangler avtaler for å få på plass utlån av lydbøker 

● Arbeider med enkle web-baserte løsning inn mot bibliofil-systemet 

○ Slik at bibliotekarene kan benytte systemet via mobil i daglig gjøremål 

● NCIP er en stor aktivitet 

● Også andre API-aktiviteter pågår 

○ “Alle” vil ha API til “alt” 

BIBSYS: 

● Hovedaktiviteten er overgang til nytt system. 

○ Jørgen oppsummerte kort alle ulike aktiviteter som pågår: Betatesting, 

konfigurasjon og integrasjoner er hovedaktiviteter. Feide blir eneste 

autentiseringstjeneste for pålogging til Alma. Systemskifte vil bli gjennomført i ti 

puljer. Første pulje starter 31. oktober hvor NB inngår og er planlagt live i Alma 

ca 20. november. 

○ Estimert at alle er over på Alma innen 4. des 

■ 1. pulje starter den 31. okt 

■ 9 puljer starter suksessivt ca 3 dager senere 

■ Fjernlån blir en utfordring i systemskifteperioden. Oria er et alternativ som 

kan benyttes av alle bibliotek ved bruk av lib-bruker. Fire alternativ: ISO 

ILL (internt i BIBSYS-konsortiet), NNCIPP, epostfjernlån, Oria (lib-bruker). 



■ Jan Erik forklarte Oria brukerbestilling - gjennomgang av sekvensdiagram 

● Søkeverktøyet Oria.no 

○ Ask blir faset ut i år (nov/des) 

○ Oria blir no koblet mot Alma (tidligare har denne jobbet mot dagens system) 

■ Mykje gjenstående/pågående konfigurasjonsarbeid  

● BIBSYS Brage har ca 70 kunder 

○ Minimalt med utviklingsarbeid i år pga innføring av nytt biblioteksystem 

Sak 4. Nasjonalt lånekort 

a) Epost fra Jone Thingbø, 2015-05-21 

Tore informerte om at bibliotek-systemer AS har inngått databehandleravtale med 3dje parts 

leverandør. 

Jørgen orienterte om utfordringer rundt databehandleravtaler og bruk av fødselsnummer for 

BIBSYS sine medlemsinstitusjoner. Et alternativ er at BIBSYS tar over autentiseringen av 

brukere via Oria. 

● Behov for å se på prosedyre rundt samtykkeerklæring. Det bør være et mål å få dette 

systembasert og dynamisk. En utfordring her vil være mindreårige låntakere. 

● Kan vi fjerne det fysiske nasjonale lånekortet? Dette vil reduserer kostnader for 

bibliotekene og gjør det enklere for låntakeren. 

● Enighet om å etablere et forprosjekt som ser på helheten av en ny nasjonal 

lånekorttjeneste med leveranse påske 2016. Forprosjektet vil være et 

beslutningsunderlag til NB. BIBSYS lager utkast til mandat som sendes til NB. Mandatet 

skal dekke helheten, men ha fokus på sikkerhet (samtykke erklæring). 

 

b) Epost fra Hilde Høgås 

NB lager utkast til "nye" lanekort.no. Første side for låntaker, kort intro til tjenesten inklusiv 

samtykkeerklæring. Lenke videre til bibliotekar stoff og prosjektdokumentasjon. Bibliotek-

systemer AS oppdaterer sidene basert på godkjent forslag. 

c) Henvendelser fra NFI og Storbybibliotekene 

Dette use caset bør inngå i forprosjektet beskrevet i pkt a). Tore orienterte kort om saken. Har 

fått APIet som verifiserer at låntakeren er registrert i NLR. Svarer ja eller nei. Tilsvarende 

henvendelser om bruk av dette APIet kan behandles og godkjennes av Bibliotek-systemer AS. 

d) NLR og NB 

NB har enda ikke behandlet hva strategien innebærer. Ønsker innspill på behov for 

endring/videreutvikling av tjenesten. Spørsmål om drift av NLR skal flyttes til NB, men det er 

ikke avklart. Forprosjektet beskrevet i pkt. a) vil gi nødvendig innspill på endring/videreutvikling 

av tjenesten. 



5. Prinsipper for sikring av lånernes data 

Sikkerhetsutfordring med 3dje parts portal ala NFI. Vi har ikke kontroll på hva de logger og det 

er mulighet for å akkumulere låntakerdata som kan misbrukes. Bør inngå i forprosjektet 

beskrevet i pkt. a) med strengere krav til autentisering. Innfører passord (bruker valgt) istedenfor 

pinkode i første omgang på webtjenester. Forprosjektet ser på dette og kommer med forslag 

(fase 1), som forhåpentligvis kan bli implementert i 2016. 

6. Klient-id ved autentiseringen av klienter mot Nasjonalt 

låneregister 

Ønsker at alle tar den nye klient-id i bruk. Skal være implementert til neste systemleverandør 

møte. 

7. Dialog med Datatilsynet 

Saken ble reist ifm datautveksling internt (samme juridiske enhet) i Skedsmo kommune. 

Systemleverandørene har diskutert saken og har sett behov for bedre rutiner for innhenting av 

samtykke og muligheter for endringer. Har startet prosjekt for å se på nye løsninger. 

8. NNCIP  

Jan Erik redegjorde for status. Ingen er så langt godkjent. PL har brukt betydelig med tid på 

verifisering av de ulike implementeringene og mye arbeid gjenstår. Prosjekt har ikke budsjettert 

med dette arbeidet. Det ble oppfordret til at den enkelte systemleverandør validerer sin 

implementasjon så godt som mulig, og PL vil bistå med nødvendig validering for å sikre at alle 

er godkjent innen BIBSYS gjennomfører systemskifte. I uke 42 kommer siste release av Alma, 

før den går i produksjon for BIBSYS. Finansieringen av denne aktiviteten ble ikke avklart i møte. 

9. Rullering av sekretariat  

Bibliotek-Systemer AS tar over. 

10. Eventuelt 

Neste møte 6.april 2016. 


