Norrbottens län
Norrbottens län kjøpte i 2012 Mikromarc til hele fylket. Norrbottens län er 25% av Sverige, og dermed Sveriges største län. Det består av 14 kommuner med til sammen 39
bibliotekenheter i en og samme database, blant disse er det tre Nordkalottbibliotek.

Vi har tatt en prat med Anders Fredriksson
(bildet), som var prosjektleder for anskaffelsen og er IT-ansvarlig for installasjonen.
- Kan du fortelle litt om bakgrunnen for at
dere valgte Mikromarc?
«Vi ville ha et system som var fleksibelt, og
som kunne tilpasses vår hverdag og vår virksomhet. Vi var inne i en omleggingsfase der
vi skulle utvide vårt interkommunale samarbeid, med større delingskultur og i større
grad dra nytte av våre felles ressurser. Mikromarc ble vurdert til å være det beste systemet, og leverandøren Bibliotekscentrum
forsto våre behov og viste vilje til fleksibilitet og rask omstilling».

Foto: Vegard Krog Petersen

Fakta om Norrbotten

- Hva var den største utfordringen?



«Med så mange bibliotekenheter og så
lange transportveier opplevde vi at mange
bøker til enhver tid befant seg på veien, i
stedet for hos lånerne. Sammen med Mikromarcs utviklingsavdeling laget vi en avansert
reservasjonsmatrise, der hvert bibliotek gir
de øvrige bibliotek en egen prioritering. På
den måten sikrer vi at hjemmekommunens
lånere får tilgang til egne bøker først, og at
kortreiste bøker velges framfor langreiste
bøker».




Norrbottens län består av 14 kommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden,
Gällivare, Haparanda, Jokkmokk,
Kalix, Kiruna, Luleå, Pajela, Piteå,
Älvsbyn, Överkalix og Övertorneå.
Største enkeltkommune er Luleå,
med 76.000 innbyggere.
Innbyggertall: 250.000

Fakta om bibliotekene


- Og den største positive overraskelsen?
«At det er kort vei til utviklingsavdelingen
og at brukerne kontinuerlig tas med på råd
når det gjelder retningen for videre utvikling





Det er 39 bibliotek og 7 bokbusser i
en felles database.
Fysisk bestand (2015): 1.489.837
Antall poster (2015): 355.479
Antall lån (2015): 1.612.541



Aktive lånere: (2015): 162.001



Antall besøk på bibliotekets hjemmeside (2015): 1.440.000
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Fremtidens bibliotek
Mikromarc Plus er et omfattende og velutviklet system og er utviklet i nært samarbeid med systemets
brukere. Mikromarc biblioteksystem sammen med CS Library Saga sluttbrukergrensesnitt og statistikkverktøyet BIB-Control gjør biblioteket i stand til å ivareta sine daglige gjøremål på en mest mulig effektiv måte, og gir biblioteket den informasjonen det trenger for å utvikle seg videre.
Med en kraftig database i bunnen og et stort antall API-er kan Mikromarc Plus enkelt integreres med
bibliotekenes øvrige systemer.

Mikromarc har stor utbredelse i Norden. I Norge benytter ca. 60 % av norske folkebibliotek, 80 % av
videregående skoler, over 1.000 grunnskoler og ca. 100 fag- og spesialbibliotek systemet.
I Sverige og Finland stiger antallet brukere stadig, og her har vi også våre største installasjoner. Ca. 20 %
av svenske folkebibliotek og nærmere 400 andre bibliotek benytter Mikromarc i Sverige. I Finland har vi
en installasjon i Vasa landskaps- og stadsbibliotek og to større kommunesammenslåinger venter på å ta
systemet i bruk. Mikromarc er også i bruk på et antall installasjoner i England og i Europa for øvrig.

Bibliotekenes IT-senter AS eies av Biblioteksentralen SA, og er en del av Bibliotekenes Hus.
Vi er representert med datterselskapene Biblotekscentrum Sverige AB i Växjö og Open Library
Solutions Finland Oy i Helsinki. Vårt datterselskap Open Library Solutions AB i Umeå utvikler
CS Library Saga. Vi er til sammen ca. 50 personer som utvikler og vedlikeholder løsninger for bibliotek.
Kontaktinformasjon:
Bibliotekenes IT-senter AS: Tlf. 22 08 98 97, e-post: salg@bibits.no
Bibliotekscentrum Sverige AB: Tlf. +46 470 532 530, e-post: info@bibliotekscentrum.se
Open Library Solutions AB: Tlf. +46 90 780 84 00, e-post: info@openlibrarysolutions.com
Open Library Solutions Finland Oy: Tlf. +358 9 315 86 994, e-post: finland@openlibrarysolutions.com
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