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Nuvarande system 

•  Millennium 
•  SFX 
•  PRIMO 
•  LibERM 
•  Metalib 
•  Agresso 
•  RT 



Syfte med nytt system 
 

•  Förbättrade processer 
•  Snabbare leverans 
•  Färre system 
•  Minskade driftskostnader 
•  Hostad lösning 
•  Molnbaserat system 
•  Integrationer mot andra system 
•  Bättre analysverktyg 
 
            Ett anbud 



Implementeringsteamet 

•  Michael Welin-Berger: Extern projektledare 
 

•  Thomas Lind: Integrationer, Primo, systemfrågor 
•  Nils Jansson: Processkartläggning, e-resurser 
•  Maria Patja: Konfiguration, städning, migrering, 

systemfrågor 
•  Tommy Westergren: Konfiguration, städning 
•  Magnus Sandgren: Primo, systemfrågor 
•  Anders Robertsson & Elisabeth Hammam: Utbildning & 

kommunikation 



Ursprunglig tidplan 

mars – september 
 
Nackdelar: 
•  Utbildning av personalen under sommaren 
•  Kort tid för våra utbildare att förbereda sig 
•  Terminsstarten problematisk för ”go live” 
 



Reviderad tidplan 

mars – november 
 
Go live 4 november! 
 
Fördelar: 
•  Mer tid till implementering och utbildning 
•  Behöver inte gå live vid terminsstart 
•  Inga schemalagda uppgifter under semestertid 
 
Nackdelar:  
•  Ett sommaruppehåll rensar minnet J 
•  En utdragen process 
 
 



Utbildning för projektteamet 

Grundutbildning 
•  För hela projektteamet 
•  Videobaserat 
•  Review sessions med Ex Libris 
•  Dokumentation 

Certification Training 
•  För administratörer 



Utbildning av personal 

•  Fördel om utbildarna kommer in så tidigt så möjligt i 
projektet och deltar i projektmöten 
 

•  Flipped classroom, självstudier följt av riktade 
utbildningstillfällen 
- cirkulation 
- katalogisering 
- fjärrlån 
- förvärv (tryckt) 
- förvärv (elektroniskt) 
- course reserves 
 

 



Städning i katalogen 

•  Påbörjades innan projektstart 
- Institutionsbibliotekens poster 
- Rester från tidigare standarder, samarbeten mm. 
- MARC-fält 
- Millenniums konfiguration 

•  Dokumentation från Ex Libris 
•  Prioritering 

- Innan migrering (obligatoriska fält etc) 
- Mappning under migreringen 
- Efter migrering (vad blev fel?) 
- I Alma  

•  Lärdomar: Fler mallar, mer konsekvens J 



Konfiguration 

•  Grundläggande konfiguration genom excelfil 
•  Godkänd certifieringsutbildning krävs för att komma åt all 

konfiguration 
•  Ändringar sker genom Ex Libris projektteam 
•  Så få ändringar som möjligt i Millennium under denna 

period 
•  Anpassningar för Arkitekturbibliotekets flytt 

 



Migrering från Millennium 

•  I princip problemfritt från Millennium 
- field mapping form, migration form 
 

•  PIN-koder  
•  Interpunktion i summor 
•  Pågående transaktioner  
•  Information från dubblerade fält i Millennium hamnar i 

samma fält i Alma 
•  Utlåningsstatistik migreras inte, men kan läggas in i 

noteringsfält 
•  Fjärrlån migreras inte 



Migrering från andra system 

•  SFX – sköttes av Ex Libris 
•  LibERM – kunde inte exporteras 



Integrationer 

•  Agresso 
- Skrotades eftersom arbetsinsatsen inte motsvarade 
nyttan (få betalningar) 
- Ekonomiavdelningen sa nej 

•  Låntagare från SIS 
- I samarbete med KTH IT 

•  Libris fjärrlån 
•  Libris katalogisering 
•  Leverantörer för förvärv 
•  Skrivare 
•  Låneautomater, RFID-plattor 
•  Primo 



Primo 

•  ”Ny” Primo 
•  Anpassningar i Primos gränssnitt (låntagarsidor) 
•  Inloggning i Primo 
•  Gick inte att kopiera konfigurationen rakt av enligt Ex 

Libris 
•  En hel del inställningar måste kontrolleras och korrigeras 
•  Länkar på service page (”SFX-menyn”), utöver fulltext, får 

man definiera själv 
- Länk, parametrar man vill skicka samt villkor för när 
länkarna ska visas. 
 

•  Ny Primo / Gammal Primo 



Libris fjärrlån 
 

•  Fjärrinlån kommer att importeras från Libris till Alma 
•  Fjärrutlån sker som idag – ingen koppling mellan Alma och 

Libris 
•  Målsättningen är högre grad av interoperabilitet – under 

utveckling 



Libris katalogisering 
 

•  Kommer till en början att fungera som idag 
•  Hänger samman med förvärvsprocessen 
•  Normaliseringsregler 
•  Framtida plan – automatisk synkning 

- beroende på Libris XL 



Förvärv – kopplingar till leverantörer 

•  Olika processer beroende på tekniska möjligheter 
- Beställningar direkt i Alma 
- Beställningar direkt hos leverantören 



GO LIVE! 

•  Stänger av katalogisering tre veckor innan go live 
•  En sista städkoll 
•  Stänger av konfigureringsmöjligheten tre veckor innan go 

live 
•  Stänger av cirkulation i Millennium (och låneautomater) en 

knapp vecka innan go live – cirkulation sker i Alma Offline 
Circulation och laddas upp till Alma 

•  Extra stängda dagar i Millennium för att minska arbetet i 
lånedisken 

•  Primo/OPAC sätts till read only en knapp vecka innan go 
live 
 



Några skillnader mellan Alma & Millennium 

•  Roller & rättigheter 
•  Personlig inloggning för personalen 
•  Låneregler (14/90 t.ex.) 
•  Primo som användargränssnitt 
•  Andra arbetsflöden 

- work orders 
- task lists 

•  Brev, utskick, kvitton (t.ex. språk) 


