
Användardag Mikromarc
Specialbibliotek



Agenda
Introduktion

Information Axiell 

Utveckling Mikromarc 3

Userecho och Användargrupp Mikromarc

Tips & Trix Mikromarc 3

Paus 10.45-11.00

Introduktion av tjänsten Axiell Special Library 
Standard/Basic

Lunch och mingel 12-13.30



Utveckling Mikromarc 3

• 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
Axiell Special Library Basic/Standard



Axiell Special Library 

• Samarbeta och nå ut • Skapa, dela och visa 
samlingar/literaturlistor. 

• Integrera sociala medier
som Instagram, Facebook 
och blogg.

• Förberett för indexering av 
andra källor.



Axiell Special library 

• Modernt och responsivt
gränssnitt

• Gränsnitt för låntagare och
bibliotekarie närmar sig 
varandra

• Användarvänlighet sparar
tid

• Går ifrån MARC21 som
lagringsformat



Axiell Special Library 

• Tryggt och säkrat för
framtiden

• Personuppgiftsansvar och
systemansvar

• Snabb leverans av nya
funktioner och
säkerhetsrättningar

• Förberett för länkad data



Axiell special library
• Basic

• Ställ in om anställda ska se vem som har exemplaret
och om de ska kunna låna/återlämna själva

• Enkel hantering av låneregler, statistik och metadata

• Axiell Special Library Kiosk för självbetjäning

• Axiell Special library Basic för anställda/låntagare

• Standard

• Inköp, tidskrift och fjärrlån. 

• Flexibel hantering av låneregler, statistik och
metadata

• Axiell Special Library Kiosk för självbetjäning

• Axiell Special library Basic, standard eller nerskalad
Arena för anställda/låntagare.



Demonstration
Axiell Special Library Basic/Standard



Övergång från Mikromarc

• Axiell Special Library Basic från januari 2020.

• Axiell Special Library Standard från september
2020.

• Betala enbart för det som används

• Antal heltidstjänster som arbetar med systemet
och data som lagras/används

• Utökad årlig summa där konvertering, utbildning
och konfiguration ingår

• Hör av er till henrik.hagelberg@axiell.com för en
prisuppgift!



Tack!
Lunch och därefter besök rum 206/mingel fram till 13.30.


