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§ Dubletter

§ I vissa fall rankning

§ SwePub-poster i PCI grupperas inte

§ SwePub-poster i PCI visar felaktigt en grupperingslänk



Böcker i SwePub PCI 
matchas inte med böcker i 
Aleph-pipen



Poster mellan Aleph- och 
Diva-pipen matchas



Böcker i SwePub PCI 
matchas INTE med böcker i 
Diva-pipen



Poster mellan Aleph-pipen 
och SwePub PCI matchas inte. 



§ Då kan vi inte dublettkontrollera mellan Diva och andra pipes (Aleph, SFX etc.)

§ Då kan vi inte ändra i och styra över reglerna för hur en post ska presenteras som 
när vi har Diva i egen pipe
§ I Umeå har vi Diva i MODS-formatet, istället för Dublin Core, som är ett mycket begränsat 

format som inte rekommenderas. Vi hämtar sweMODS från Diva via OAI-PMH-protokollet.



När man söker på delar av 
en titel kommer oftast 
SwePub-träffen före. 

Ja, Aleph-pipen är viktad 
högre än PCI-poster.

Ja, Aleph-pipen är viktad 
högre än SFX- och DIVA-
pipen.



SwePub-poster i PCI 
grupperas inte alltid,
vilket naturligtvis är 
meningen 



SwePub-poster i PCI visar 
felaktigt en 
grupperingslänk

























§ Ärende 00071719 i SalesForce:

§ ”…we plan to add and change to more granular resources types. Since we are in a 
process to unify the content feeds between Primo Central and Summon and Summon has 
more granular resource types we will adopt those for Primo Central. This is a long 
process since it requires re-indexing of the entire index and we can only switch over to 
the new resource types when critical mass is reached. We cannot single out one resource
type to change one collection at this point. The entire process will not be concluded
before the end of the year.” 



§ SwePub Articles (Journal Articles and Research review)

§ SwePub Thesis (Doctoral thesis and Licentiate thesis)

§ SwePub Book (Book and Book Chapter)

§ SwePub Conference (Conference paper)

§ SwePub Editorial (Editorial proceedings and Editorial collection)

§ SwePub Artistic (Artistic work)

§ SwePub Review (Review)

§ SwePub Reports (Reports)

§ SwePub Patent (Patent)

§ SwePub Other (Other publication)



§ Ca 80-90 % av materialet i SwePub är artiklar, 470.000 st

§ SwePub-artiklar grupperas i PCI (liksom övriga publikationstyper)
§ SFX-pipe innehåller inga artiklar, Aleph-pipe få artiklar, Diva-pipe innehåller däremot 

många artiklar

§ Varken artiklar, böcker eller övriga publikationstyper dublettkontrolleras mellan 
PCI och pipes.



§ Skapa egen pipe för SwePub books (eller SwePub
non-articles), inkl. book chapters
§ Innebär att man kan dublettkontrollera mellan SFX-, 

Diva-, Aleph- och SwePub-pipe.

§ Aktivera SwePub articles i PCI (ev. non-books
också)

§ Inte ta in artiklar från Diva i Diva-pipen för att 
slippa dubletter av Diva-artiklar med artiklar i 
PCI.
§ Frågeställning: hur bra täckning av artiklar mellan 

Diva och PCI?



Diva, ej artiklar

SFX, tidskrifter och e-
böcker

Aleph, alla typer men få 
artiklar (monografibidrag)

SwePub, böcker och 
bokkapitel, ej artiklar, ev. 

övriga typer

SwePub Articles, ej SwePub books
(ev. andra ”paket”)



§ Vissa böcker finns visserligen både i Aleph, Diva, Swepub och Primo Central.
§ …men lååångt ifrån alla böcker i SwePub finns i PCI

§ Vissa bokkapitel finns visserligen i både Diva, Swepub och Primo Central.
§ …men lååångt ifrån alla bokkapitel i SwePub finns i PCI

§ I detta fall bättre dedup med SwePub (ej artiklar) och övriga pipes, än att aktivera i 
PCI.



§ https://elugswe.blogg.kb.se/primo-central-index/swepub/


