Vasa stadsbibliotek
Vasa er et tospråklig bibliotek med en boksamling på 644.000 finske og 240.000 svenske
bøker. Hele biblioteksystemet er tospråklig, både for ansatte og for lånere. Vasa bibliotek
er også et landskapsbibliotek (fylkesbibliotek) med spesielt ansvar for de omkringliggende tospråklige kommunene.

Katriina Strandwall er systemansvarlig på
Vasa stadsbibliotek.
Her er hennes fortelling:
”Vasa stadsbibliotek tog i bruk Mikromarc i
december 2014. Då Vasa stadsbibliotek i
början av året påbörjade upphandlingsprocessen för att uppdatera och förnya sitt
bibliotekssystem var vi öppna för alla de system som fanns på marknaden. Vi sökte efter
ett modernt system med utvecklingspotential. Valet av system skedde efter en intensiv
upphandlings- och utvärderingsprocess, där
vi tog i beaktande bl.a. kvalitet, funktionalitet, pris och driftskostnader. Det system
som bäst motsvarade våra krav och förväntningar var Mikromarc. Och vi är fortfarande
nöjda över det val vi gjorde.
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Fakta om Vasa

Hovedbibliotek

Utmaningen i Vasa var att databaserna för
biblioteken i Lillkyro och Vasa slogs samman
i och med övergången till Mikromarc. Tidigare hade vi två olika system och posterna
var i två olika format, Finmarc och Marc21.
Men allt gick enligt planerna och resultatet
är ett gemensamt, fungerande system.
Vi upplever att Mikromarc är logiskt uppbyggt och därför lätt att lära sig och använda
i det praktiska arbetet. Exemplarmodulen är
ett kraftfullt verktyg i beståndsarbetet och vi
är också nöjda med fritextsökningen.



7 filialer



14 skolebibliotek



2 institusjonsbibliotek



1 bokbuss



51 bibliotekfaglig ansatte



1 056 991 poster



1 227 319 utlån



635 149 besøk i biblioteket



342 025 besøk på web



24 983 aktive lånere



635 149 fysiske besøk i
biblioteket
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Periodikamodulen hjälper oss följa med beställning och ankomst av periodika, vilket underlättar i
vardagen. Fjärrlånemodulen är suverän. Administratörsfunktionerna i Mikromarc är smidiga och ger
oss möjlighet att själva ändra parametrar och texter, vilket i sin tur gör att ändringarna snabbt
aktiveras i databasen.
Vi har känt att supporten har fungerat bra ända från första början. Innan vi fick egen support i Finland
var vi i tät kontakt direkt med Bibliotekscentrum i Växjö. Vi har varit mycket nöjda med det stöd och
den hjälp vi har fått. Ingen fråga är för liten eller obetydlig för att inte tas på allvar. Också större
ärenden sköts i en positiv anda.
Mikromarc utvecklas hela tiden, och det kommer regelbundet uppdaterade versioner. Positivt är att
alla användarna får samma egenskaper i de nya versionerna. En del saker kanske man inte tar i bruk
genast, men de finns där i alla fall. Utvecklingsförslag från användarna uppmärksammas och
förverkligas i mån av möjlighet. Då det är många användare innebär det att ärendena måste sättas i
prioritetsordning, och ibland får man vänta på att visst ärende skall behandlas.
En del av användarna har önskat att man kunde få större font på skärmen vid användning av
systemet, ibland är texten litet för liten. I Vasa väntar vi också på möjlighet för kunderna att själva
hantera sina skuldbetalningar via webben.”
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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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