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• Videregående skoler i Trøndelag som utgangspunkt
• Lov om off.anskaffelser
• Avtale over 10 år

• Folkebibliotek med som en opsjon.

• Prosjektgruppe med deltakere fra fylkesbiblioteket, IKT, Jus-
og innkjøp, vgs og folkebibliotek etableres.

• Åpen prosess med mest mulig involvering og nysgjerrighet! 

HVORDAN



• Lov om offentlige anskaffelser
• Samordnet innkjøp 
• Skyløsning – Kan flytte biblioteket med seg
• Responsivt design både for ansatte og innbyggere/elever
• Intuitivt og effektivt
• Felles standard og system for alle vgs i fylket
• Felles opplæring
• Enklere utveksling av data
• Integrasjoner med andre fagsystem

FORDELER – ET BEDRE 
BIBLIOTEKSYSTEM!



• Rimeligere drift
• Bedre metadata ved konvertering
• Moderne biblioteksystem for bedre formidling av våre 

tjenester og mer interaktivitet med bruker. 
Bedre brukeropplevelse! 

• Felles katalogdata for gjenbruk av metadata
• Modulbasert
• Fleksibelt system som kommuniserer med andre system
• Åpne API og åpne standarder for utveksling av data.
• Gjenbruk av kravspesifikasjon 



• Regnskap, Agresso/Visma
• FEIDE, ID-porten, ADFS (Single sign-on)
• Extense, IST
• Felles søk, slik som biblioteksøk
• Nasjonalbibliotekets tjenester

NOEN INTEGRASJONER



• Januar 2019 – gjennomgang og evt modifikasjon av 
storbybibliotekenes kravspesifikasjon. Åpne arbeidsmøter for 
bibliotek som er interessert med arbeidsgruppe

• Dialogmøte leverandører
• Vår 2019 - kravspesifikasjon klar 
• Anbudsdokument og kravspesifikasjon sendes til 

gjennomlesing og godkjenning av de aktuelle  skolebibliotek i 
VGS (og kommuner). Frist for å melde seg som part i 
anbudet: 2. mai

• 1. august – anbudet publiseres
• Desember 2019 - signering av kontrakt

TIDSPLAN (FORELØPIG)



• Biblioteksystemer
• Bibliotekenes IT-senter
• Axiell
• Systematic
• Libriotech

LEVERANDØRER?



• Oslo, Troms, Østfold, Nordland og Vestfold har felles 
løsning

• Rogaland, Østfold og Vestfold i prosess



• 2 biblioteksystem i Trøndelag, Mikromarc og Bibliofil
• 3 skoler bibliofil, resten Mikromarc. 10 kombinasjonsbibliotek.

• Låneregister, Utlån, Søk, Katalog, fjernlån, statistikk, web 
med mine sider. 

• Nasjonale og internasjonale standarder som SRU, OAI-PMH, 
Nasjonal infrastruktur som felles låneregister, 
autoritetsregister, distribuerte metadata, biblioteksøk, og 
norsk modell for fjernlån (NCIP). SIP2. MARC21, RDA

• leveres som en tjeneste (SaaS) eller være driftet og hostet av 
leverandør



• Investeringskostnad?
• Konvertering av metadata
• Opplæring i nytt system

ULEMPER



• https://trhbib1.bib.no/cgi-bin/m2

https://trhbib1.bib.no/cgi-bin/m2
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