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Om Chalmers

Tre campus i Göteborg

Forskning inom teknik och 
naturvetenskap

Utbildar ingenjörer, arkitekter 
och sjöbefäl

10 000 studenter

3000 anställda

Fyra bibliotek

98% av budgeten till e-resurser
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Idag tänkte jag prata om

Varför vi bytte system

Vad FOLIO är

FOLIOs infrastruktur & community

Kort om våra integrationer

Vad vi gillar … och är fundersamma över

Demo av Chalmers FOLIO - visar gärna mer i pauser

… men först en illustration av hur det är att flytta från väletablerat system till en 
byggarbetsplats!
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Illustration: 

Eleonor Möller
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Varför byta system?

Ville inte

• betala för onödig funktionalitet
• vara inlåst hos en leverantör
• trög utveckling utan insyn

Ville

• kunna integrera med kringsystem
• gärna använda Open source
• vara del i en engagerad community
• transparent utveckling - kunna påverka
• flexibelt & bra ERM
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Från Sierra (Summon, Intota, 360 Link) 
till FOLIO (EDS, Full Text Finder)

2016 Systemöversyn
2017 Redo att upphandla
2018 Betapartner EBSCO 

2019 Live med FOLIO

https://twitter.com/chalmerslibrary/status/1178673822628810754
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Vad är FOLIO?

• LSP (Library Services Platform) 
• Katalog, circulation, e-resursadministration m.m.
• Open source
• Utveckling finansieras av kommersiella företag & bibliotek

Flera leverantörer som driftar

Kan integreras med olika OPAC/discovery

Kan byggas på med egna “appar”

Kan användas som enbart ERM 

med eller utan knowledgebas (f.n. EBSCOs eller Open Source)
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Bibliotek med FOLIO

USA, Tyskland, Kina, Irland, Italien, Kanada, Sverige, …
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FOLIOs infrastruktur

Open Library Foundation

Produktråd (framröstade medlemmar)

• Product Council
• Technical Council
• Community Council

Special Interest Groups (SIGar)

Produktägare, utvecklingsteam

Ärendehantering i Jira

Öppen kommunikation i Slack

Bug fest - Test Rail

Medlemskap

Summa pengar

eller

10 h/vecka

https://wiki.folio.org/display/COMMUNITY/FOLIO+Governance+Model
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FOLIO-communityn
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Vad är viktigast? 

Ny modell för 

prioriteringar

diskuteras
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Efterlängtade funktioner på gång

Dataimport/export - bra i Kiwi

Radera användare själv - Kiwi

Integration förvärv / katalog - påbörjat i Kiwi

Title level requests - Lotus/Morning Glory

Förbereds…

Bulk-ändringar

Radera instanser själv

Bättre rapportfunktionalitet

Bättre anonymisering

m.m., m.m, …
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Från beta-workarounds 
till hållbara flöden
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Basintegrationer
• EDS & låntagarfunktionalitet (OpenAthens)

• Låneautomater 

• Skapa bibliotekskort & byta PIN-kod

• Infodisk-app (plocklistor, rensa reservationshyllan, byta PIN-kod)

• Genvägar LIBRIS - FOLIO - EDS (bookmarklets)
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Fler integrationer

• Visning av licensvillkor för e-resurser

• Lånehantering för fjärrlån 

(integrerat med eget fjärrlånesystem)
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Vad vi gillar 
med systemet

Relativt enkelt

Flexibla funktioner
(ERM, cirkulationsregler, 
taggar, noter, dashboards...)

Webb-baserat

Stabilt - ännu ingen nertid

Lätt integrera



2022-03-29

Vad vi gillar 
med allt runtomkring

Öppenheten & transparensen

Engagemanget i communityn

Möjligheten att påverka

Snabb och agil utveckling på alla fronter

Nytt system - som ändå vågar ompröva sin arkitektur

Flera leverantörer
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Vad vi är fundersamma över

Snabb utveckling - kvalitet?

Många viljor - svårt hålla “keep it simple”

Helhetssyn?

Växtvärk

Eftersatta webbsidor och dokumentation (arbetas med nu).

Open source - men svårt drifta själv?

…och hur i hela friden ska man kunna hänga med i allt som händer???



2022-03-29

Ta reda på mer! 

folio.org 
(dåligt uppdaterad, men bra startpunkt)

wiki.folio.org

YouTube OLF
https://www.youtube.com/c/OpenLibraryFoundation

Slack
folio-project.slack.com

docs.folio.org 
(dokumentation under arbete)

https://www.youtube.com/c/OpenLibraryFoundation
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Illustration: 

Eleonor Möller
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Tack!

Nu blir det
demo! 

marie.widigson@chalmers.se

system-lib.cls@chalmers.se

Foto: Mikael Weiss

mailto:marie.widigson@chalmers.se
mailto:marie.widigson@chalmers.se
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Och skulle demon faila så kommer 
en massa skärmdumpar här



Bibliotekspersonal 

loggar normalt in med  

SSO, men un/pw också 

möjligt



De bibliotek man normalt bemannar visas i listan. *

Vilka appar man ser styrs av permissions.



Lätt byta bibliotek vid behov



Låntagarkonto



Actions-menyn.

Man kan ställa in vad 

man ska kunna se och 

göra.



Bibliotekpersonal har samma typ av konto som 

låntagare men med utvalda permissions & 

service points



Utlån



Återlämning



Actions “…”

Meny med genvägar till 

andra appar



Överblick över reservationer med olika status. Sorterbara listor (nu sorterat på längst kö).



Inventory = katalogen    Nivåerna Instance - Holdings - Items



Circulation log.

Kan filtreras på users, items, service points, datum 

och typ av händelser



Orders. Många filtreringsmöjligheter, t.ex tags.



Skapa ny order. Mallar underlättar!



Nyförvärv tas emot i Receiving. Samma app för tidskrifter som för monografier, men olika fält fylls i. 

Förbättrad integration med Inventory under arbete.



EBSCOs knowledgebas 

per API

GOKb kan också användas.



Agreements navet för ERM. Man lägger upp som man vill.



Agreement lines.

Koppling till 

knowledgebasen.



Agreements.

Koppling till Licenses.



Agreements.

Koppling till Organizations 

med kontakter, login.

Dokument kan läggas direkt 

på ett Agreement.

Länkar, notes, …



Taggar användbart.

Finns i flera appar.

Ännu ingen administration av taggar tyvärr.



Licenses.

Detaljer om licenser, tillägg, användningsvillkor m.m.



Dashboard (Ska vara klickbara namn, bugg just nu.)

Ännu endast för ERM. Under utveckling för andra områden.



Licenses.

Vi definierar själva 

● vad som ska finnas i rullgardinsmenyerna

● vilka fält som visas per default när ny licens skapas

● vilka fält som ska synas vid visning utåt



Data import loggar importer till Inventory. 



Settings. Circulation rules. Kan läggas upp på flera olika sätt.



Settings. Lätt ändra texter för e-postnotiser.
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Jag kan fortsätta länge till…

… men ger mig nu! :-)

Hör av dig om du vill veta mer!

Eller titta själv på demosajterna 

wiki.folio.org


