
Librisimport och matchning 
När vi handlar från Adlibris skapas det en beståndspost i Libris – den innehåller bara vilket bibliotek 

som beställt boken. 

 

Klockan 06:30 följande natt importeras katalogposterna till Koha. Beroende på om titeln finns i Koha 

sedan tidigare och hur befintlig post i så fall ser ut händer lite olika saker: 

Om titeln inte finns i Koha sedan tidigare 

Importen skapar en ny katalogpost. 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 

Om befintlig post i Koha är en Librispost 

Importen matchar på Libris-nummer.  

Posten i Koha blir överskriven av inkommande Libris-post. 

Våra lokala ämnesord och anmärkningar ligger kvar efter överskrivningen. 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 

Koha Libris 



 
 

 

Om befintlig post i Koha är en lokal post och har samma antal siffror i första ISBN som 

Librisposten 

Importen matchar på första ISBN, 10-siffrigt eller 13-siffrigt, oavsett om det innehåller bindestreck 

eller inte.  

Posten i Koha blir överskriven av inkommande Libris-post. 

Våra lokala ämnesord och anmärkningar ligger kvar efter överskrivningen. 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 

Koha Libris 

 

 

Om befintlig post i Koha är en lokal post och har annat antal siffror i första ISBN än 

Librisposten 

Importen matchar inte eftersom första ISBN skiljer sig åt.  



Slå samman posterna efteråt med Librisposten som bas. 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 

Koha Libris 

 

Om befintlig post i Koha är en förkortad katalogpost (flera olika ISBN) 

Importen matchar normalt inte eftersom första ISBN oftast skiljer sig åt. 

Hur ska vi göra hör? 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 

Koha Libris 



 

Flerbandsverk – någon av posterna innehåller delfält 245$n eller 245$p 

Matchar inte eftersom vi inte vill riskera att fel del ska bli överskriven 

Slå samman rätt poster efteråt med Librisposten som bas. 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 

Koha Libris 



 

Talböcker – Om befintlig post i Koha är en lokal post med MTM-nummer i fält 035 

Matchar inte eftersom numren ligger i olika fält. 

Slå samman posterna efteråt med Librisposten som bas. 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 

Koha Libris 

 

 

 

Talböcker – Om befintlig post i Koha är en lokal post med MTM-nummer i fält 024 

Matchar eftersom numren ligger i samma fält. 

Posten i Koha blir överskriven av inkommande Libris-post. 

Lägg till ett nytt exemplar med status beställd. 



Koha Libris 

 

 

 

Titlar som bara köps av filial 

Om en filial/skolbibliotek/… köper en titel som inte finns på något av annat bibliotek sedan tidigare 

måste vi importera den posten manuellt, eftersom Libris importrutin bara omfattar 

huvudbiblioteken.  


