:: leder ::
Du sitter nå med første nummer
av Bibliofil InfoBrev i hånden.

KatalogKr

500-tag’en går dermed over i
historien, og vi håper du liker forbedringen. Bladet vil inneholde
nyheter, fagstoff og notiser, og vi
tar foreløpig sikte på 4 utgivelser i

Skulle du gjerne ha lest innholdsfortegnelsen på en
fagbok? Ønsker du en kort beskrivelse av en roman for
å få vite litt mer om den? Savner du et bilde av boka i
MappaMi slik at den blir lettere å finne?

året. Formålet er å styrke dialogen
med våre brukere og gi enda bedre
tilgang på nyttig informasjon.
Det skjer mye spennende med
Bibliofil for tiden, og vi synes det
er viktig å fortelle om hvordan du
kan utnytte forbedringene og ta
dem i bruk. Nyutvikling er en konti-

KatalogKrydder er en ny tjeneste
som presenterer mer informasjon om en tittel enn det man til
nå har funnet i bibliotekenes
baser. Omslagsbilder, beskrivelser av bøkene og innholdsfortegnelser vil heretter krydre
presentasjonen av titlene.

nuerlig prosess i Bibliofil, og vi tar

Lokalt men sentralisert

gjerne imot idéer og forslag til hva

Hva skiller KatalogKrydder fra
vanlig katalogisering? Det er én
stor forskjell. Mens man ved
vanlig katalogisering registrerer
informasjon lokalt, er KatalogKrydder en sentralisert tjeneste,
hvor informasjonen lagres i en
felles base. Effekten av dette er
at krydderinformasjonen kun
registreres én gang, og så er
den tilgjengelig for alle.
All presentasjon av KatalogKrydder vil tilsynelatende skje
lokalt. Dette er imidlertid informasjon som hentes fra den
sentrale basen, men som blir
presentert sammen med annen
lokal informasjon. Man skal ikke
registrere noe i lokal base for at

løsningen skal
inneholde. Send
oss en e-post til
firmapost@
bibsyst.no. Vi er
avhengige av
aktiv medvirkning fra våre
Torkel Hasle
daglig leder

brukere for hele
tiden å være i
forkant.

Gradvis har Bibliofil bygget
seg opp til å bli et ledende system
for folkebibliotek – men i tillegg
arbeider vi også med andre typer
bibliotek. Visste du for eksempel
at NRK bruker Bibliofil for å holde
orden på platebiblioteket og
programbiblioteket? Vår løsning
for skolebibliotek har etter hvert
fått stor utbredelse, og vi jobber
med nye løsninger også for andre
sektorer, blant annet muséene.
Vi er takknemlig for kommentarer og innspill til informasjons-

KatalogKrydder skal fungere.
Nøkkelen er ISBN-nummeret
på titlene. Det er dette som
brukes ved registrering og ved
oppslag.

Kommer ikke av seg selv
KatalogKrydder er også en dugnad. Bibliotek-Systemer har
utviklet programvare for registrering og presentasjonen av krydderet, mens bibliotekene sørger
for skanning og opplasting av
omslagsbilder, registrering av
baksidetekster og innholdsfortegnelser.
Bibliotek-Systemer AS eier
basen, og har inngått avtale
med de største forlagene i
landet. Disse avtalene regulerer
hvordan basen kan bli brukt.
Den kan bl.a. ikke videreselges
eller gis bort til andre. Og den
skal kun brukes til presentasjon
av BIBLIOFIL-bibliotekenes
samlinger.
KatalogKrydder starter ikke
helt på bar bakke. Vi har kunnet
hente informasjon direkte fra
Cappelen og Gyldendal. Dette
utgjør omtrent 5000 omslagsbilder og beskrivelser. I tillegg
har vi fått lov til å hente Lydog blindeskriftsbibliotekets
registreringer av baksidetekster,
omtrent 6000 i tallet.
Men bibliotekene har store
samlinger som ikke lenger
presenteres av forlagene. Bøker
eldre enn fem år blir stort sett
ikke omtalt, og dette må løses
på annen måte. Det er her
bibliotekenes dugnadsinnsats
kommer inn.

brevet. Send gjerne en e-post til
infobrev@bibsyst.no.
KatalogKrydder gir mer
informasjon – også om
eldre bøker.

rydder
– mer informasjon på en smart måte
Enhetlig resultat
Registrerings- og administrasjonsdelen av KatalogKrydder
heter TkKrydder og finnes som et ikon på
startmenyen. Programmet brukes til
å registrere og
overføre omslagsbilder, samt registrere baksidetekst
og innholdsfortegnelse. Det er egne
editorer for registrering av
beskrivelser og innholdsfortegnelser. Grunnen til at vi har valgt
å lage egne editorer for dette,
er at vi ønsker et så enhetlig
resultat som mulig. Dette gjør
presentasjonen enklere.
TkKrydder holder også
orden på forlagene, slik at det

kun er mulig å registrere krydder
på forlag vi har avtale med. En
oversikt over disse forlagene
finnes i programmet. Hvis
det er forlag som ikke
finnes i denne oversikten, men som
dere ønsker å registrere krydder på, så
ta kontakt med oss.
Vi vil så kontakte
forlaget.
KatalogKrydder vil
vises i alle deler av Bibliofil.
Websøk, SafariSøk, TkSøk,
Kikkhullet, MappaMi, TkUtlån
og vår statistikk over ”100 mest
utlånte bøker” – alle vil presentere KatalogKrydder.
Kvaliteten på tjenesten er
helt avhengig av hvor mye informasjon som er registrert.

Jo flere omslagsbilder, beskrivelser og innholdsfortegnelser
basen innholder, jo bedre kvalitet
blir det på tjenesten.

Hva koster det?
Prisen? I dugnaden bidrar alle
med sitt. Bibliotekene ved å
registrere krydder og BibliotekSystemer med programmene.
Ut over dette skal det ikke betales for tjenesten, verken mellom
bibliotekene eller til BibliotekSystemer.
Da er det bare å sette i
gang med registreringen av
krydderet. Ikonet for TkKrydder
finner du i startmenyen. Hvis det
ikke er aktivt, ta kontakt med
systemansvarlig som gir deg
tilgang.
God fornøyelse.

Rasjonalisering med
selvbetjent utlån/innlevering
Mange av våre kunder opplever et sterkt press med hensyn til rasjonalisering av
bibliotekdriften. Personalkostnadene utgjør en betydelig del av driftskostnadene,
men en ønsker jo å ha tilgjengelig personale i lokalet for å gi publikum gode faglige råd.
Et mulig rasjonaliseringstiltak er da å ta i bruk selvbetjeningsutstyr, slik at en kan avlaste medarbeidere
i utlåns- og innleveringsfunksjonen.
Etter installering av selvbetjeningsutstyr er det viktig å gi
publikum god veiledning i bruk
av de nye løsningene. Etter en
tid vil en se at en stor del av
utlån og eventuelt innlevering
faktisk går som selvbetjening.
Hvis ditt bibliotek vurderer å
ta i bruk selvbetjening har vi
aktuelle løsninger. Ta kontakt,
så diskuterer vi hvordan utstyret

kan kobles sammen med
BIBLIOFIL-basen. Vi leverer
selvbetjeningsenheter for bibliotek som ikke har sikringsutstyr
og vi leverer til radiobrikkeløsning fra Gemsys og for magnetstrips fra Checkpoint og 3M.

Selvbetjeningsenhet under
installasjon ved Narvik Bibliotek.

Brukermøtet 2003
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Brukermøtet i Bibliofil er brukernes møte,
dvs. det er Arbeidsutvalget (valgt på
brukermøtet) som tar initiativet og
bestemmer tid og sted. Hvem som helst
av Bibliofils brukere kan melde seg på og
hvem som helst kan komme med innspill
til programmet.
I år har Arbeidsutvalget invitert til brukermøte i
Trondheim. Datoen er 4. og 5. juni og møtet
holdes på Lilletorget Hotell & Møtesenter.
Invitasjonen er sendt ut til Forum og til systemansvarlige på alle bibliotek. Hvis noen ennå ikke er
klar over Brukermøtet og har anledning til å hive
seg rundt, så ta kontakt med bente@bibsyst.no
eller arbutvalg@bibsyst.no og hør om det er
anledning til å komme med i siste liten.
Brukermøtet er forskjellig fra år til år, men en
treffer alltid hyggelige kolleger. Og noen har muligens funnet på noe lurt som andre kan dra nytte
av. Av programmet kan vi nevne at Even Flood
skal holde et foredrag om ”den skjulte veven” og
Bibliotek-Systemer AS orienterer om hva som er
nytt siden sist og planer for fremtiden. Det vil også
bli innlegg om et høyaktuelt tema som ”open
source”. Ellers inneholder programmet faste poster
som ”Hva skjer i bibliotekene”, ”Bibliotek-Systemer
svarer på innsendte spørsmål” og ”Arbeidsutvalgets arbeid” – og naturligvis valg.
Under gruppearbeidet vil det for første gang bli
en egen sesjon for skoleløsningen. De fleste skolebibliotekene er små, men de er mange. Det skal

Munkholmen har mye å fortelle.

Trondheim er full av historie – på Torvet troner Olav
Tryggvason, byens grunnlegger.
Foto: Vadim Makarov
bli spennende å høre hva de har av kommentarer
og ønsker.
Og så er det middag på Munkholmen. Det står
ikke noe om omvisning i det offisielle programmet,
men det blir sikkert noe til glede for alle oss som
ikke har vært der før.
Mer informasjon finner du på
http://www.barum.folkebibl.no/arbeidsutvalg
Vel møtt i Trondheim!

Løsninger mot SPAM
Vi har tidligere bekjentgjort at vi leverer Trend
VirusWall som stopper virus både i inn- og utgående e-post. Nå tilbyr vi også løsninger som
drastisk reduserer antallet e-post med spam
som slipper gjennom. Løsningen inkluderer
følgende:

:: Blokkering av nettverk som er kjent for å sende
spam.
:: Konfigurering av postfix for blokkering av spam
basert på blacklists (svartelisting).

:: Omkonfigurering av postfix navnetjeneroppslag.
:: Vi legger i tillegg inn programmet Spamassassin,
konfigurerbart pr. bruker. Det filtrerer mail som
allikevel slipper gjennom.
Løsningen vil stoppe bortimot 99% av all spam.
E-posten vil i hovedsak (90%) avvises før den
kommer inn på maskinen, og Spamassassin vil
fjerne eller varsle for spam på det som allikevel
slipper inn. Ta kontakt for opplysninger om priser
og betingelser.

Økningen i forespørslene øker
nesten eksplosivt. De fordeler seg
ganske jevnt på hverdager, men
det er også noen i helgene. Fordelt
over døgnet er det selvfølgelig mest
på dagtid frem til kl. 15.00 for så å
dale nedover mot kl. 19.00.

Men det må være noen som
ikke får sove, for det er anrop
gjennom hele døgnet. De fleste
anropene kommer nok fra
Telemark, men mer enn halvparten er faktisk i gruppen andre
domener enn ”.no”!

”NettHent – det beste som hendte bibliotekene i 2002?”
Du sitter på bussen og
lurer på om den boka du
har bestilt har kommet inn.
Med noen tastetrykk på
mobiltelefonen kommer du
i kontakt med bibliotekets
database.

NettHent heter løsningen som gjør
det mulig å søke i bibliotekets
database ved hjelp av mobiltelefon. Forutsetningen er at den støtter wap. Du får tilgang til bibliotekets database til enhver tid og
uansett hvor du befinner deg,
uavhengig av tilgang til PC og
nettverk. Du kan via en link i
postvisningen ringe direkte til
avdelingen som har boka,

eller fortsette søket i et annet
bibliotek som har NettHent
installert.
Ikke rart Norsk Bibliotekforening
spør etter å ha testet Trondheim
Folkebiblioteks NettHent-tjeneste:
”NettHent – det beste som hendte
bibliotekene i 2002?” Les hele
artikkelen på http://www.
norskbibliotekforening.no/Nyheter/
2002/nett-hent.htm

Følg med på våre nettsider
Nettsidene er kanskje vårt viktigste kommunikasjonsverktøy.
Og vi har lenge følt behovet for fornyelse. Du vil i løpet av året
oppleve betydelige endringer i utformingen av våre nettsider
– endringer vi er overbevist om vil oppleves positivt og bidra
til enda bedre kommunikasjon mellom Bibliotek-Systemer AS
og brukerne av Bibliofil. Følg med!

Trykk:
Preutz Grafisk

Postadresse:
Boks 2093, Stubberød, 3255 Larvik
Besøksadresse:
Faret 8, 3271 Larvik
Telefon: 33 11 68 00
Telefax: 33 11 68 22
E-post: firmapost@bibsyst.no
www.bibsyst.no
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I forbindelse med overgangen til nytt
system har Telemarksbiblioteket gått
nye veier. Som første fylkesbibliotek
har de bestilt åpent Samsøk mot
bibliotek i fylket. Det er blitt satt opp
en egen internettside med adresse
http://www.telemark.samsok.no.
Fra den kan alle brukere i Internett
få tilgang til bibliotekkataloger i
Telemark som er tilgjengelige på
nettet, enten fra Bibsys, Mikromarc,
Aleph eller BIBLIOFIL i Z39.50.
Dette vil gi publikum nye muligheter til å få tak i aktuelle poster eller
emner som de er på jakt etter. Det
vil også hjelpe alle bibliotekansatte til
å få oversikt over hva som finnes i
alle bibliotekene i Telemark.

Tekst og foto:
Svein Ingebretsen Kommunikasjon

Det begynte pent og forsiktig
i januar med 11 forespørsler.
I februar var det 83, i mars
378, i april 999! Hele verden
kan bruke Samsøk mot bibliotekene i Telemark – og det ser
ut til at verden begynner å
oppdage det.
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Hele verden kan bruke Telemark
Samsøk
ø

