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Projektet - Tidplanen
Tidplanen
•Juni 2015

oBeslut om Koha tas
oDiskussioner kring genomförandet med IT

•November 2015 – Februari 2016
oSammansättning projektgrupp
oPlanering

•Mars 2016 – maj 2016
oMigrering, tester, inställningar, utbildning, nyutveckling
oFlytt av biblioteket

•17 Juni 2016 
oDriftstart Koha
oNyöppning av Alingsås Kulturhus



Utmaningar
•Låååång migrering

o2 veckor blev 3,5 månader
oFörlitade oss på färdiga migreringsskript 
oFörlitade oss på tidigare migreringar
oFilerna från Axiell såg annorlunda ut än för tidigare bibliotek
oFlytt av fysiska placeringar och gjorde migration och mappning komplicerade

•Renovering och flytt av biblioteket med ingen möjlighet att skjuta på 
driftsättningsdatumet

oPublika datorer, rFID utrusning mm var nedpackat och inte möjligt att



Utmaningar
•Begränsad tid för test, utvärdering, utveckling och verifiering av driftskritiska 
funktioner

oVäldigt lite tid att se hur systemet verkligen fungerar
oFått parkera en del frågor till efter driftstart
oFått ”nöja” oss med vissa funktioner och ändra arbetssätt istället (mer eller mindre 
temporärt)

•”Ingen att fråga”
oFörst folkbiblioteket ut på egna ben
oIngen har samma automater etc
oIngen expert att tillgå – Victor sjukskriven



Utmaningar

•Ingen systemleverantör
oEn omställning när vi måste göra mycket själva
oSvårt ibland att veta vad som är rätt och bäst att göra
oKrävt mycket tid av resurserna att undersöka och besluta själva



Glädjeämnen
•Koha är enkelt

oLättöversskådligt och logiskt
oGår snabbt att lära sig
oTydliga manualer och hjälptexter

•Enkla systemkopplingar
oMeröppet, Sjävlbetjäningsautomater, E-lib, Libris, Adlibris, BTJ
oSamtliga kopplingar har varit relativt enkla att få till

•Positiv personal
oAll personal varit delaktiga i testarbetet
oKompetenshöjande arbete



Glädjeämnen
•Webbaserat

oTillängligt ”överallt”
oVi blir mer mobila och kan vara med i aktiviteter ute på stan

•Samutveckling
oSparar kostnader i långa loppet när man kan gå samman och ta 
utvecklingskostnader gemensamt

•Ingen systemleverantör 
oOändliga möjligheter



Brister och önskemål

•Reservationsproblematik
•Sortering vid återlämnande
•Förenklad meddelandehantering
•SPAR-uppdatering
•Fjärrlånehantering
•Användarvänligare OPAC
•Förbättrad sökfunktionalitet i personalklienten
•Navigering



Lessons learned från vårt projekt…
•Ta i ordentligt med tid

o”Allt” tar längre tid när man måste tänka själv…
oKringsystem och kopplingar kan vara en rejäl utmaning (Koha nytt för alla)

•Ta i ordentligt med resurser
oBåde under projektets gång men även under och efter driftsättning

•Planera för flera testmigreringar
oEn kommer inte räcka då alla bibliotek har sina egna förutsättningar

•Kör en pilot eller parallella system 
•Gör studiebesök
•Engagera er i nätverken som finns
•Jobba på en bra relation med IT-avdelningen



Frågor?
Funderingar?
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