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Presentation:Emma Gustafsson – e-resursteamet, Digitala tjänster. Produktägare för Koha, ansvarar för kravställning för utvecklingsarbetet.Cecilia Alfredsson - e-resursteamet, Digitala tjänster. Systemspecialist för Koha. 



• Större universitetsbibliotek

• 8 enheter/bibliotek

• 198 anställda

• 1.6 miljoner exemplar i bibliotekssystemet

• Ca 5000 tryckta tidskrifter

• Ca 240 000 lån per år

• NYS projektet 2015-2018: byte av discoverysystemet
och ILS

• E-resursteamet på avdelningen Digitala tjänster
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Kort om GUB

Presenter
Presentation Notes
Kort om GUBGöteborgs universitetsbibliotek är större akademiskt bibliotek i Sverige med 8 bibliotek och nära 200 anställda.GUB har 1.6 miljoner exemplarposter i bibliotekssystemet, ca 5000 tidskrifter och ca 240 000 lån per år.Ett större projekt kallat NYS, nya system, pågick på GUB under åren 2015 till 2018. I detta ingick både upphandling av discoverysystem samt implementering av Open source-systemet Koha.Båda dessa system administreras idag av E-resursteamet på avdelningen för Digitala tjänster.På GUB används Scrum som arbetssätt hos utvecklarna. Detta ger också avtryck för samarbetet runt utvecklingen och har underlättat kommunikationen mellan produktägare och intressenterna/våra processägare.Processägare för verksamhetsområdena cirkulation, förvärv och katalog utsågs tidigt och har varit en förutsättning för projektets framgångsrika utgång.



Implementeringen

• Tidsperiod från första koha-installationen aug 2016 fram till Koha go live

• En stor andel av GUBs personal har varit involverad

• Omfattande arbetsinsats

• Go live blev en framgång

• Vi är ett exempel på ett större universitetsbibliotek som kan köra Koha. 
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2016 2017 2018

Presenter
Presentation Notes
GUBs implementeringsprocessEn första testmigrering av bibposter skedde i juli/aug 2016. Första konkreta steget.Vi gick live 4 april i år.En stor del av personalen har varit inblandad. De har haft olika roller: processägare , testgrupper, undervisningsgrupper, Koha-samordnare. Go-live blev framgångVi är ett exempel på större universitetsbibliotek som använder Koha.



PRIMO: ett discoverysystem
• Upphandling 2016

• Implementering över jul

• Live februari 2017

• Integration med Virtua och Koha

• Det enda externa sökgränssnittet. Ingen opac
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2016 2017 2018

Upphandling o implementering

LIVE
PRIMO

Presenter
Presentation Notes
Kort om implementeringen av discoverysystemet Primo:Tidigare användes SummonDel av Nys-projektetUpphandling 2016, implementering 2017Live februari 2017 i samband med flertalet utbildningstillfällen ”I början av januari ordnades Primoutbildning på plats i Göteborg för medarbetare som skulle arbetamed administration av systemet. Under utbildningen gjordes också ytterligare konfiguration avsystemet.” (NYS slutrapport s. 7)GUB gick i produktion med Primo i början av februari 2017. Bytet av system från Summon till Primovar oproblematiskt.En viktig del i upphandlingen var att vi ville kunna ta bort opac och skapa ett enhetligt sökgränssnitt för slutanvändaren.Primo är idag en mycket viktig del för vår Koha installation eftersom det är vår nya katalog och det enda lokala gränssnittet där låntagarna kan återfinna vårt tryckta bestånd.Tyvärr kunde Proquest inte leverera en RTA  (real-time availability) som mötte våra behov, utan var direkt missvisande. Därför tvingades vi lägga tid på att bygga en egen exemplarvisning. Integreringen gjordes först mot Virtua och senare mot Koha.För att låntagarna även skulle kunna beställa ur våra tryckta samlingar så byggdes även en beställvy som integrerades med Primo. Vi kommer strax att prata lite mer om detta.
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Låntagare
• Mina lån
• Primo
• Beställ
• Reg bibliotekskort

Personal
• Elasticsearch
• Gränssnitt
• Funktionalitet

System
• GU-kortsimport
• Edifact
• Batchexport Primo
• Batchimport Libris

Utvecklingsarbete i Koha
Utveckling

2016 2017 2018 PÅSK

Presenter
Presentation Notes
Utvecklingsarbete i KohaLåntagaren möter:En vy vi kallar Mina lån.Vi har använt OPAC-sidorna i Koha, men bantat ned dem, kvar finns det som berör låntagarens lån, reservationer, avgifter, val av hur meddelanden ska skickas.Primo är sökgränssnittet utåt, i Primo visas exemplar och deras status, info om bestånd för tidskrifter.Infon kommer från en applikation för beställningar, som i sin tur får info från Koha. Beställningar påbörjas i primo, utförs i beställvyn.Ett eget formulär för registrering av låntagare.Personalen:ElasticSearch är en viktig sak som annan utveckling baserats på, saker som har haft betydelse för personalen.Många förändringar har gjorts i gränssnittet  för att förtydliga och förenkla för personalen.Tex ett förenklat gränssnitt för val av utskicksmetod för meddelanden, som finns både i Mina lån och personalgränssnitt.�Äv funktionalitetsförändringarTex REF-böcker ska normalt lånas ut, ibland gör vi det. Om det tex finns andra vanliga ex av samma bok som är utlånade och det finns kö, så ska återlämning av REF inte trigga kön.



Librisimport

• Plugin i Koha
• Rensning av poster med hj av AdjustLibris
• Matchning på 

001 + 003 i Libris mot 035a i Koha ELLER
035a i Libris mot 035a Koha

• Skapar exemplar från 949. Lite extra logik för att undvika 
dubbletter.

• När posten sparas skyddas fält enl Marc merge rules /marc
permissions

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD 
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Presenter
Presentation Notes
Librisimport:För import från Libris används en plugin i Koha. Först tvättas posterna enligt vissa regler i ett fristående skript (AdjustLibris). Denna plugin gör två saker:För att vi inte ska få dubbletter görs en matchning mellan posterna från Libris och poster i Koha, på följande principer:001 + 003 i Libris mot 035a i Koha ELLER�035a i Libris mot 035a KohaPluginen skapar också exemplar från 949. Här finns också logik för att förhindra att samma exemplar skapas mer än en gång.Om det blir en matchning, så kommer befintlig post i Koha att uppdateras, �annars kommer det att skapas det en ny post.Om posten ska uppdateras finns funktionen ”Marc merge rules” som skyddar fält enligt önskemål. Pluginen används vid batchimporten från Libris, men också för manuell import via ”Stage marc records” i Koha.
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Integration

KOHA

Primo

Bokomater
Fjärrlåne-

system

Gobi

Bibliotekskorts
- formulär

BeställvyGU-kort

Grupprums-
bokning

Utskrifts-
system

Offentliga 
datorer

2016 2017 2018

Utveckling

Presenter
Presentation Notes
Integration:Vi har integrerat Koha med en mängd kringliggande system: Primo, GU-kort, Gobi (marcposter eböcker), Bokomater (Bibliotheca), egenutvecklat bibliotekskortsformulär och egenutvecklad beställvy.Bokomatåtgärder: utökat sorteringsmöjligheten – genom att sortera på location istället för branch (se bugzilla, patch finns); förändringar av alerthanteringen vid återlämning av ej utlånade böcker.Problem vid go live – ändring av inställning för antal samtidiga bokomater.



Integration med discoverysystem
Exemplarlista och beställningsvy
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Presenter
Presentation Notes
Integration med discoverysystemet:”GUB:s discoverysystem Primo har integrerats med Koha via en egenutvecklad beställningsapplikationdär låntagarna gör sina beställningar efter sökning. Dessutom hämtas exemplarlistor med aktuelltillgänglighetsinformation från Koha till Primo via ett anpassat CGI.” (Nys slutrapport s. 8)Exemplarlistan visas i både Primo och beställningsvyn på liknande sätt.Hämtningen av exemplardatan sker genom egenutvecklade apier som är baserade på Kohas ordinarie apier.SVC-katalogen. Perl-kod.Regelverk för beställning:Speciellt för oss är önskemålet att köa på bibliografisk nivå, men samtidigt kunna beställa titlar på exemplarnivå.Ej kunna beställa från öppen hylla på det bibliotek man befinner sig på.Vyerna, liksom alla vyer som möter slutanvändarna, är framtagna med hjälp av bibliotekets webbteam som har omfattande kompetens vad gäller UX och klarspråk.
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Utveckling

Migrering

2016 2017 2018 PÅSK

Migrering bild på marcpost excel

Presenter
Presentation Notes
Migrering: Initiering i aug 2016. Uppehåll pga annan utveckling av en publikationsdatabas.Därefter förnyade tester.�bibposter exemplar - exemplarstatusarlåntagare – även spärrar, notifieringsfältaktiva lån aktiva beställningar och köeravgifter prenumerationer låntagarspärrar exemplarstatusar
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2016 2017 2018

Utveckling

Migrering

Test

PÅSK

Testgruppernas arbete
• Cirkulation, katalog, förvärv, sök, periodika
• Processägare och testgrupper
• Regelbunden testning i samband med utveckling och 

migrering
• Viktig roll vid Go live och nya releaser
• Testprotokoll – processkartläggning till hjälp

Presenter
Presentation Notes
Testgruppernas arbete:Koha testades tidigt i projektet för att undersöka verksamhetens utvecklingsbehov. Testerna visade då att viss funktionalitet saknades och behövde åtgärdas för att GUB skulle kunna använda Koha.Testerna skedde därefter regelbundet i samband med utveckling och migrering.Testgrupperna leddes av Kohas processägare Cirkulation, katalog och förvärv. Ytterligare två testgrupper bildades för sök och periodika.Testgrupperna fick en stor uppgift i förhållande till Go live och flera blev nyckelpersoner som testsamordnare ute på enheterna.Nu har de också en viktig roll efter varje sprint där de testar ny funktionalitet eller rättning av buggar.



GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEKGÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

2016 2017 2018

Utveckling

Migrering

Test

Processkartläggning

PÅSK

Presenter
Presentation Notes
Processkartläggningen:Under 2016 gjordes en detaljerad processkartläggning där verksamhetens processer noggrant gicks igenom och ritades upp.Denna kartläggning och tillhörande detaljering användes senare i samband med tester, där de tjänade som testprotokoll.Brist: Projektledaren slutade, ingen uppföljning, inga målbilder. Processkartläggningen skulle fungera som ett underlag till de eventuella förändringar som en nysystemlösning kunde innebära. Processkartläggningen genomfördes under perioden april tillseptember 2016.Arbetet gjordes under ett antal arbetsmöten ledda av projektledaren där processägaren tillsammansmed en arbetsgrupp gjorde djuplodande analyser av varje delmoment i de olika processerna.Därefter ritades och modellerades processerna och i ett senare skede gjordes även mer detaljeradebeskrivningar.Den processkartläggning som genomfördes under fas 4 kom senare att användas av projektetstestgrupper i arbetet med att verifiera Kohas funktionalitet i de olika processerna.
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Utveckling

Migrering

Test

Processkartläggning

Systemkonfiguration

PÅSK

Systemkonfiguration
• Automatiska omlån
• Inställningar för spärrar
• Exemplarstatusar

Presenter
Presentation Notes
Systemkonfiguration:Det var särskilt cirkulation som var knepigt att få till som vi ville.Långlån i vårt gamla system blev automatiska omlån i Koha. Långlånetiden fick räknas om till antal automatiska omlån.Vi testade och diskuterade massor när det gällde inställningar för spärrar. �Många aspekter: Olika typer av spärrar (spärr vid försening, avgifter, regler i lånematrisen )�När (utlån, omlån, reservationer)�Var (i PG, bokomater, PG, mina lån, PG och beställ-app)�
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Utveckling

Migrering

Test

Processkartläggning

Systemkonfiguration

MI N F O RI N F O

PÅSK

Information
• Fysiska möten med kollegor– oregelbundet, mycket planering, 

tidskrävande
• Informationsmail – för sällan, ingen informationsansvarig
• Extern information i samband med Go live

Presenter
Presentation Notes
Information:Intern informationVi gick ut i verksamheten för att informera om nys-projektet och utvecklingen i Koha ett flertal gånger.Detta var tidskrävande och därför oregelbundet, men mycket uppskattat.Tidigt i projektet beslutades att vi skulle ha en informationsansvarig som skulle ansvara för att verksamheten regelbundet fick information från projektet via mail och på t ex morgonmöten. Tyvärr slutade personen som hade detta till uppgift och ledningen hittade ingen annan som kunde ta på sig denna roll. Detta var en av de punkter vi fick kritik på när projektet så småningom avslutades.Extern informationInför nedstängningen av Virtua och vid övergången till Koha genomfördes en informationsinsats i tresteg:o En uppmaning till studenter och GU anställda att planera sina ärenden på biblioteketannonserades på webben samt via affischer på samtliga bibliotek.o Via webb och e-post informerades bibliotekets användare om att bibliotekssystemet varnedstängt. Bibliotekets lokaler var dock tillgängliga under tiden systemet var stängt.o Information om att det nya systemet var i gång och vilka förändringar detta innebarannonserades på webben.
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Utveckling

Migrering

Test

Processkartläggning

Systemkonfiguration

Utbildning

MI N F O R

PÅSK
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Presentation Notes
Utbildning:Olika grupper från verksamhetenMånga tillfällen under februari marsPlanering långt tidigareManualer, finns på koha.se



Live med Koha under påsken 2018
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Live med Koha:Vi bytte system under påskhelgen 2018.Togs olika steg under veckan före påskhelgen för att kunna stänga ned gamla systemet. Systemet stängdes ned för låntagare och personal skärtorsdag. Gamla WebbOpac ersattes av en temporär informationssida. Primo var tillgängligt, våra böcker var sökbara, men man visste inte tillgänglighet, och länkarna gick till informationssidan.Länkar pekades om. Skärtorsdag kväll startades export från Virtua.Långfredag: Slutmigrering och därefter indexeringPåskafton: Ett litet gäng som samlades och kontrollerade hur migreringen hade gått.



Efter live: Ny förvaltning och releaseplanering
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Efter live: Ny förvaltning och releaseplaneringProduktråd ska besluta om eventuella produktförändringar eller processförändringar.Alla önskemål diskuteras i produktrådet som består av  Produktägare, Processägare, Systemspecialister, Verksamhetsarkitekt och IT-arkitekterHär möts även frågor rörande båda produkterna Koha och Primo för att gemensamma problem och lösningar lättare ska kunna identifierasPlaneringen är att vi kommer att försöka genomföra fyra Koha-releaser per år. Två i samband med communityts stora releaser och två utanför detta.



Framtidsönskemål

• Elasticsearch! 

• Få in egen utveckling i master för att : 
– Lättare kunna dela vår utveckling med andra
– Minska eget underhåll
– Förenkla vid uppgraderingar

• Utveckling av transaktionsloggar som kan underlätta vid 
felsökning samt tjäna som underlag för statistik.
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Framtidsönskemål:Elasticsearch! Få in egen utveckling i master för att : Lättare kunna dela vår utveckling med andraMinska eget underhållFörenkla vid uppgraderingarUtveckling av transaktionsloggar som kan underlätta vid felsökning samt tjäna som underlag för statistik.



Använda vår Koha-kod?

• Elasticsearch: Arbete pågår, på väg in i master.

• Librisimporten har beroende till Elasticsearch

• Javascript: se github

• Patchar

• Plugins

• Bugzilla

• Maila oss!

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD 
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)



Frågor?

Kontakta oss på:

koha@ub.gu.se

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK
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