
Användardag Mikromarc
Folk- och skolbibliotek



Agenda
Introduktion

Information Axiell 

Utveckling Mikromarc

Userecho och Användargrupp Mikromarc

Tips & Trix Mikromarc

Paus 14.45-15.00

Introduktion Quria och Welib



Utveckling Mikromarc

• Mindre ändringar och felrättning 4-6 år

• Rapportera fel och ändringsönskemål

• Version 6.90 

• Pilot september-november

• Release gruppvis från 16 november och framåt

• Sista gruppen under januari 2020.

• Version 6.95 eller 6.91?

• Rättning: Fritextsökning på mer än ett kort ord tar för lång
tid. 



Innehåll Mikromarc 6.90

• Integration med externa auktoritetsregister

• Stöd för MARC21 i norsk version

• Revision och uppdatering av MARC21-definitionen



Innehåll Mikromarc 6.90

• Automatiserad import från Libris



Innehåll Mikromarc 6.90

• Marc-fält 264 $b bör auktoriseras på samma vis 
som 260 $b



Innehåll Mikromarc 6.90

• Valfri möjlighet att hoppa över stängda dagar vid 
beräkning av hämtfrist för aviserade reservationer

• Ny rättighet, som ger användaren tillåtelse till att 
se, men inte ändra, lånevillkor 

• 10 sidor med andra ändringar och felrättningar



Användargrupp Mikromarc

• Regelbundna möten, Skype

• Återkopplar

• Ställer krav

• UserEcho

• Bibliotekscentrumsupport.usere
cho.com



Tips & Trix Mikromarc
Erik Thelander och Patrik Lindström



Introduktion
Quria och Welib
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Quria

• Tryggt och säkrat för
framtiden

• Personuppgiftsansvar och
systemansvar

• Snabb leverans av nya
funktioner och
säkerhetsrättningar

• Förberett för länkad data



Quria

• Modernt gränssnitt • Snabbt, responsivt och
användarvänligt.

• RDA. Framtidens
datamodell för kataloger
enligt KB. Återanvända
information. 

• RDA. Enkelt att visa 
information. Spara tid.



Quria

• Plattform för hela
verksamheten

• Evenemang

• Enkel hantering av kassa
och marknadsföring

• Framtid: Intranät, chat, 
rumsbokning och Arena.



Quria

• Drammen sedan två år
tillbaka

• Två installationer i Tyskland

• Anpassningar för Sverige

• Pilot september 2020



Demonstration
Quria



– det moderna digitala skolbiblioteket –



– ett modernt, komplett skolbibliotekssystem 

med pedagogisk funktionalitet –

– ett modernt, komplett skolbibliotekssystem 

med pedagogisk funktionalitet –



– ett modernt system som tillåter digital samverkan

mellan lärare, bibliotekarier och elever –

– webbaserat 

-flera andra källor exempelvis e- och ljudböcker

- använd tillsammans med Quria eller Mikromarc



Det bästa av allt? 

Eleverna har med sig

skolbiblioteket 

var de än befinner sig.



Systemvisning
Welib



Princh



Digital orienteringskarta



Tack!
Mer information om Quria/Welib eller priser för Princh/Digital karta.

Kontakta henrik.hagelberg@axiell.com!


