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Adlibriskopplingen - förberedelser för systembibliotekarier 
Det är enklast att jobba i Firefox när man gör inställningarna.  

Jobbar man i Chrome kommer det ett par extra inloggningsrutor när man jobbar med inställningarna 
i pluginet.  

1.1 Parametrar i Koha 
1.1.1 Inköp > Sök leverantör 
Kolla att leverantören finns i systemet 

Om inte, Lägg till ny leverantör 

Administration > Inköpsparametrar > Valutor och växelkurser 
SEK måste finnas, och man ska ha fyllt i SEK på ISO-kod 



 

  

1.1.2 Administration > Inköpsparametrar > Budgetar 
Man måste ha minst en aktiv budget, oavsett om man tänker följa upp det ekonomiska utfallet eller 
inte. Det finns ingen koppling mellan Koha och ekonomisystemen, så man kan lägga en 10-årsbudget 
på en miljard. 

Under budgeten måste man skapa minst ett Budgetställe. 

 

1.1.3 Administration > Globala systeminställningar > Inköp > AcqCreateItem 
AcqCreateItem  
Skapa ett exemplar när genomföra en beställning.  Detta är bara grundinställningen och den kan 
ändras per beställning 

1.1.4 Administration > Globala systeminställningar > Inköp > 
AcqItemSetSubfiledsWhenReceived 

AcqItemSetSubfieldsWhenReceived 
Upon receiving items, update their subfields if they were created when placing an order (e.g. 
o=5|a="foo bar"): 

Här lägger man in vilket/vilka fält i exemplarposten som ska uppdateras när man gör inleverans på nya 
böcker 

Om man vill att delfält 7 Status ska ändras till Under arbete, skriver man in det som 7=-3 

Siffrorna hittar man under Administration>Auktoriserade värden>NOT_LOAN 



 

1.1.5 Administration > Regler för postmatchning 
Man behöver sätta upp en matchningsregel, så att det inte blir dubblettposter när man beställer nya 
exemplar av en titel som redan finns i katalogen.  

Här beskrivs hur man gör postmatchningsregler: 
https://koha-community.org/manual/21.05/en/html/administration.html#record-matching-rules  

Man kan googla sig fram till hur man gör matchningsregler för ISBN. 

Det enklaste är att göra en matchningsregel på LibrisID i fält 001, då ser det ut så här. 

 

1.1.6 Administration > Kolumnvisning > Inköp > Basket 
Här kan man dölja fält i korgarna som man tycker är onödiga 

1.2 Behörighet för personalanvändare 
Personal som ska lägga upp mappningar till kundnummer behöver ha Konfigurera plugin  

Personal som ska jobba praktiskt behöver ha Receive orders with vendor acquisition plugin 

https://koha-community.org/manual/21.05/en/html/administration.html#record-matching-rules


 

 

1.3 Mappa leverantören till Koha – görs normalt en enda gång 
1.3.1 Administration > Hantera plugins > Vendor acquisition module > Åtgärder > 

Konfigurera 
Man måste ha behörigheten Konfigurera plugin, se 1.2 

 

 

URL:en ska meddelas till Adlibris 

Man ska välja en Postmatchningsregel, se 1.1.5 

Man ska mappa Adlibris till rätt leverantör, se 1.1.1 

 

file://kommun.skovde.se/DFS/Hemmakatalog/klbl0314/Documents/Koha%20Adlibris/en


1.4 Mappa kundnummer till Koha – görs normalt en enda gång 
1.4.1 Administration > Hantera plugins > Vendor acquisition module > Åtgärder > 

Konfigurera 
Man måste ha behörigheten Konfigurera plugin, se 1.2 

Klicka på Lägg till förifyllda… mata in de värden man oftast använder för det kundnumret – det går att 
lämna tomt. 

Avsluta med Spara konfiguration efter varje kundnummer 

Det finns en liten bugg: När man har sparat behöver man gå tillbaka och välja Förifyllt budgetställe 
och spara en gång till.  

 

1.5 Anmäl Librissigel till Adlibris 
Man måste anmäla till Adlibris vilka kundnummer som ska registrera på vilken Librissigel.  

Det går att använda pluginet utan att anmäla Librissigel, men då får man inga uppdateringar av de 
kortfattade katalogposterna 
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