CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres
publikum på nettet i åtte år.

CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om
helt fra grunnen for å møte bibliotekenes og lånernes stadig endrede
behov. Gjennom Saga får bibliotekenes et unikt verktøy for å utvikle sin
virksomhet, noe som gjør at det virtuelle biblioteket oppleves som
inspirerende, morsomt og enkelt.

Med integrert bibliotekkatalog, moderne design, enkel navigering og en kraftfull
søkefunksjon, får brukerne en helt ny bibliotekopplevelse!

HVORFOR VELGE SAGA?
Saga bygger på samme utprøvde teknikk som har lagt grunnlaget for CS Librarys store
fremgang som bibliotekets nettportal for publikum i Sverige og nå også på vei inn i det
norske bibliotekmarkedet. Saga er utviklet for å gi en enda bedre brukeropplevelse.

Mobile first
I dag benytter stadig flere seg av mobile enheter ved bruk av bibliotekenes websider. Saga
utvikles med fokus på dette, og redaktøren av portalen kan også redigere siden med sine
enheter. Bilder optimaliseres for enheten og søkemotoren svarer på få sekunder.

Personlige lister
I Saga har de personlige listene fått mer plass. Med ferdige funksjoner for å markere hvilke
bøker lånerne har lest eller vil lese, blir Saga en mer personlig web. Allerede i søkeresultatet
kan låneren se hvilke titler man allerede har lest eller er interessert i.

Ny plattform
Basert på prinsippet «Mobile first» er både søket og selve plattformen bygget om. Det er
brukt store ressurser på å gi tydeligere informasjon og en enklere håndtering – alt for å få en
rask og forbedret totalopplevelse for brukeren.
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Forenklet innlogging
I saga er det like enkelt å logge seg inn som å låne en bok. Man behøver ikke å lage en egen
konto, men trenger bare lånekort og pinkode.

Tilgjengelighet
CS Library har alltid fokusert på tilgjengelighet. I Saga tar vi ett skritt videre for å skape en
web som alle kan bruke.

Ny administrasjon
Et helt nytt og moderne webpubliseringsverktøy (CMS) tilpasset bibliotekenes behov; rask og
enkel redigering, mulighet for å redigere på lesebrett og forhåndsvisning for mobile enheter.
Saga er raskt, enkelt og fleksibelt å arbeide med for redaktørene.

Informasjon
Saga forener informasjon og inspirasjon. Med funksjoner som er tilpasset uifra bibliotekenes
behov oppdager besøkerne både det kjende og det ukjente. Alt er samlet i en lett navigert
struktur: låneregler, bibliotek, personale, prosjekt, service, åpningstider, barn, unge og
tjenester. Alt vises enkelt og tydelig for besøkerne.

Boktips
Tips om bøker for å oppmuntre til lesing og løft fram titler på en inspirerende måte! Tipsene
kan listes hvor dere vil og på hvilken måte dere vil; etter emne, sjanger, målgruppe, sted, tid
eller innhold. Det er bare fantasien som setter grensen. Tipsene er naturligvis koblet til
katalogen.
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Åpningstider og kontakt
La nettsidene svare på de enkle spørsmålene! Saga viser hvilke bibliotek som er åpne idag,
besøksadresser med kart og personalsider med kontaktformulær som gjør det enkelt for
besøkerne å komme i kontakt med bibliotekene.

Artikler
Tema, forfattarportrett eller boklister - skap enkelt ulike artikler der besøkerne
får ta del av personalets kunnskap og kompetanse! Koble bøker og tips til
artikkelen for å inspirere til mer lesing. Intet emne er for stort eller for lite.

Nyheter
En nyhet er en utmerket måte å gi besøkende oppmerksomme på at noe nytt har hendt i
biblioteket. En ny nettside, endrede åpningstider eller spennende utstillninger - benytt
nyheter for å informere og opplyse!

Arrangement
Vis alt som hender i biblioteket! List arrangementene etter emne eller målgruppe.
De forsvinner automatisk når arrangementet er avsluttet - smidig og bekvemt for
redaktørene!

Personale
Løft fram personalets kompetense via individuelle personalsider. Her finnes
kontaktinformasjon og plass for en personlig beskrivelse. Til og med de artikler
og tips som medarbeideren har skrevet kan vises.

Søk
Uansett om besøkeren leter etter en bok eller søker etter en artikkel, gir den felles søkingen
svaret. Saga gir en unik søkeopplevelse med en nyskapende treffliste og en informativ
visning av hver tittel. Den grupperte visningen (FRBR) gjør det enkelt fo besøkerne å finne
riktig medietype.
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Et fantastisk søk
Søk er en sentral del av Saga, og vi har derfor fylt søkingen med smarte og brukervennlige
funksjoner. I Saga gir en og samme søkeside svar på alle spørsmål uansett, om det finnes i
katalogen, blandt redaksjonelt innhold eller i eksterne databaser. Med moderne teknikk som
relevansranking, did-you-mean og søk på ordbøying gjør vi det enklere for besøkeren å
finne det de søker etter.

Gruppert visning (FRBR)
En unik funksjon er vår grupperte visning av søkeresultatet. Istedet
for en mengde treff med samme tittel i ulike utgaver og medietyper
vises tittelen på èn rad, som gjør det lettere for besøkerne å finne
det de søker etter og gir en tydligere treffliste. Grupperingen følger
med også til fullposten for enkelt valg av medietype.

Fullpost
Fullposten har en ren og tydelig visning av tittelens informasjon og
dens eksemplar. Saga henter også inn merverdier som omslagsbilder,
beskrivningstekster og innholdsfortegnelse for å gi besøkeren så
relevant og god informasjon som mulig.

Facetter
Gjennom å avgrense søket i etterkant er det ingen problemer å vaske fram gullkornene. De
ulike facettene kan kombineres slik at besøkeren har full kontroll over sitt søkeresultat, med
all informasjon samlet i en lettnavigert struktur. Låneregler, bibliotek, personale, prosjekt,
service, utsmykning, tilgjengelighet, barn, unge og eksterne tjenester - alt vises enkelt og
tydelig for de besøkende.

Redaktørene
Saga setter redaktøren i sentrum. Med et enkelt formulærbasert grensesnitt kan redaktørene
fokusere på innhold istedet for teknikk og design. Med brukerkontrollenes innstillinger kan
hvem som helst skape en dynamisk og levende nettsted.
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Enkelt
Få publiseringsverktøy er så enkle å benytte som Saga. Tre enkle steg er det eneste som
kreves for å skape en ny side; velg ny, fyll inn i formularet og klikk på publiser. Opplæringen
krever bare en formiddag, noe som sparer både penger og ressurser.

Fleksibelt
Bygg opp og endre nettstedets menystruktur med å dra og slippe sider i et intuitivt
grensesnitt. Saga lar deg dra inn widgets på en side, flytte disse til valgfri posisjon, justere
innstillingene og lage lister med valgfritt innhold. Innstillinger for nettstedet kan endres
direkte i administrasjonsmenyen - enkelt, smidig og tilpasningsbart.

Tagging
Gjennom å tagge artikler, tips, arrangement og nyheter gis det muligheter for å skape
emnesider eller å koble relevante arrangement til en artikkel. Velg tagger som speiler hva
det handler om og hvem det retter seg mot, så håndterer Saga resten.

Flerspråklighet
Saga gir bibliotekene muligheten tail å enkelt skape og administrere et flerspråklig nettsted.
Besøkerne kan dermed selv velge hvilket språk som skal benyttes.

Besøkerne
Med Saga kan de besøkende på portalen gjøre så mye mer! Saga er en interaktiv
biblioteksweb der besøkerne kan skape lister, dele opplevelser og fortelle hva de synes. En
digital møteplass der alle er velkomne!
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Dele
Via sosiale medier lar Saga besøkerne dele sine funn med andre. Med vår
Facebook-integrasjon publiseres lesetips enkelt i tidslinjen og
biblioteksnettstedet blir en del av den sosiale web’en. Lånerne kan også
dele lister som de har skapt.

Lister
I Saga kan lånerne skape sine egne personlige lister. Intuitiv håndtering gir lånerne full
kontroll over sin lesing. De lettilgjengelige funksjonene for å markere hvilke bøker låneren
har lest eller vil lese gjør Saga til et mer personlig nettsted. Allerede i søkeresultatet kan
låneren se hvilke titler som de har lest eller er intresserte i. Smidig!

Nedlasting av e-media
E-medier er helt integrert i Saga uten behov av ekstra moduler. Besøkere som er
innlogget i nettstedet kan laste ned e-bøker direkte uten å behøve å forlate
nettsiden. Besøkeren kan også se hvilke e-bøker som er lånt og fortsette å lese
eller lytte.
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