
Innspill fra brukergruppens webgruppe

Bakgrunn

På styremøte 7. mai 2010 ble det satt ned en gruppe som skulle komme med innspill til
Bibits om videre arbeid med webdelen av Aleph. Gruppa skulle representere forskjellige
typer bibliotek, og gruppens medlemmer er Liv Idun Alstad (Bodin videregående skole),
Kristine Mesgrahl (Oppegård bibliotek), Helge Risvand (Stavanger bibliotek) og Ebbe
Aarvåg (Stortingsbiblioteket).

Oppfordring om innspill ble sendt ut på Alephbrukergruppe-mailinglista den 20. mai, og
vi mottok innspill fra Stortingsbiblioteket, Bodin videregående skole/
Nordlandsbibliotekene, Seljord folkeboksamling/Vest-Telemarkbibliotekene, Oppegård
bibliotek, Ringerike bibliotek og Stavanger bibliotek. Stortingsbibliotekets innspill gjalt
dere egen løsning. Stavanger bruker en egen web-løsning basert på versjon 16. Vi fikk
også innspill fra Bibits om hvordan de ville ønske å arbeide videre.

Gruppen møttes på Stortinget 11. juni 2010 for et heldagsmøte. Der diskuterte vi
behovene bibliotekene har på nettet, hvilke muligheter og rammebetingelser vi har og
hvordan den beste løsningen kan være. Vi kategoriserte og diskuterte innspillene fra
bibliotekene.

Behov

Web-gruppa har satt som førsteprioritet for arbeidet at søkegrensesnittet skal fungere
intuitivt for brukeren og gi relevante treff for i henhold til søkespørsmålet. Først når
dette er i boks kan vi se på videreutvikling av funksjonaliteten. Innspillene fra
bibliotekene sier klart at dette er det viktigste å få til.

I Aleph-miljøet i Norge er det tre forskjellige tilnærminger til nettsidene for bibliotekene:
1. Primo, en one-stop-shopping-mulighet der man henter data fra flere kilder og

presenterer i ett grensesnitt.
2. Integrering av katalogdata inn i publiseringssystemer i bibliotekene.
3. En velfungerende webmodul til Aleph, som ikke er integrert i

publiseringssystemer.

Mange bibliotek er låst til kommunenes eller skolenes publiseringssystemer og har
begrensede muligheter til å tilpasse innhold og tjenester på nettsidene.

Primo

Webgruppen kan ikke, slik behovene i de norske Aleph-bibliotekene er nå og i
overskuelig fremtid, se at Primo kan være en god løsning for Aleph-bibliotekene.
Grunnene til det er mange:

Primo dekker andre behov
Primo er utviklet for universitets-, nasjonal- og forskningsbibliotek. Tjenestene fra disse
bibliotekene er svært annerledes enn tjenestene på norske folkebibliotek. Vi har svært få
fulltekstdatabaser (selv Stortingsbiblioteket har få av disse), og fellessøk i
bibliotekkatalog og fulltekstdatabaser er en av kjernefordelene til Primo.



Formidling av litteratur står langt sterkere i folke- og skolebibliotekene, og slik vi kan se
har Primo begrensede muligheter til å dekke dette behovet.

Primo er uegnet for integrasjon i institusjonens publiseringsløsning
Vi har fått inntrykket av at hvis vi i bibliotekene tar i bruk Primo, så er det bortimot
umulig å integrere tjenesten i bibliotekenes, kommunenes eller skolenes
publiseringsløsning. Primo vil alltid ligge som enda et grensesnitt som bibliotekets
brukere må forholde seg til.

Primo medfører ekstra utgifter
Det er ikke akseptabelt at bibliotekene må kjøpe et nytt produkt fordi Bibits ikke kan
tilby et godt nok standardprodukt til bibliotekene. Dette må Bibits ta ansvar for, ikke
skyve utgiftene ut til kundene.

Anbefalinger og krav til videre utvikling hos Bibits

1. Bibits må tilby et godt nok basisprodukt for grensesnitt og funksjoner for søk i
bibliotekenes kataloger på weben. Webmodulen slik den er nå tilfredsstiller få av
brukerne, og det er mange feil og manglende funksjoner i modulen. Bibits må også
kunne tilby gode råd og kompetanse for de som ønsker å utvikle weben videre på
egenhånd, da selvsagt mot betaling.

2. Utvikling av webtjenestene i Aleph må gjøres i samarbeid med en grafisk designer, og
gjerne også en person med kompetanse på web-interaksjon.

3. Utvikling av webtjenestene i Aleph må kvalitetskontrolleres ved hjelp av brukertesting
på virkelige brukere - ikke bibliotekarer. Brukertestingen kan foregå på et Aleph-
bibliotek (f.eks. Oppegård). Bibits må være aktive deltakere i arbeidet med
brukertestingen.
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