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Projektet - Tidplanen
Tidplanen
• Juni 2015

o Beslut om Koha tas
o Diskussioner kring genomförandet med IT

• November 2015 – Februari 2016
o Sammansättning projektgrupp
o Planering

• Mars 2016 – maj 2016
o Migrering, tester, inställningar, utbildning, nyutveckling
o Flytt av biblioteket

• 17 Juni 2016 
o Driftstart Koha
o Nyöppning av Alingsås Kulturhus



Vad är Koha?

• Ett fritt Open Source bibliotekssystem

• Utvecklades inför millenniumskiftet av Horowhenua public library (Nya Zeeland)

• Översatt till 49 språk

• 3000 anslutna bibliotek över hela världen

• Växande intresse i Sverige (Alingsås, Hylte Vaggeryd, SUB, Luleå)



Vad betyder Koha?

• Gåva… 

• Att ge ett bidrag utan att förvänta sig något tillbaka…

• De som kan och vill bidra gör det… 

• De som inte kan eller inte vill bidra behöver inte…



Kringsystem
Inte bara bibliotekskatalogen – kopplingar till flera kringsystem:

● Meröppet – öppet för besökare utan att personal finns på plats.
● RFID-plattor 
● Automater
● E-böcker
● Postimport från flera leverantörer – Libris, BTJ, Adlibris



Hur påverkar denna typ av system
biblioteken?

• Omfördelning av kostnader 
• Fritt är inte gratis, men blir förmodligen billigare i längden
• IT-kostnader (t ex utvecklingskostnader) istället för licenskostnader
• Drift och support kostar fortfarande

• Kan välja att ha egen expertkomptens i sin verksamhet

• Inte låst vid en leverantör



Hur påverkar denna typ av system
biblioteken? Forts… 

• Ökad kompetensutveckling hos personalen ger förhoppningsvis:
• Bättre låntagarservice
• Beställarkompetens
• Nya arbetssätt via nätverk och sociala medier
• Större förståelse för hur olika system hänger ihop och kommunicerar.

• Samarbete och samutveckling sker nära biblioteksverksamheten och ger direkta
påverkansmöjligheter.

• Värdefulla samarbeten även inom den egna kommunen.

• Flera open source-tjänster kan synliggöras via bibliotekets hemsida och katalog



Utmaningar

• Ingen traditionell systemleverantör – kräver nya sätt att tänka

o ”Ingen” att fråga

o Omställning när man måste göra allt själva

o Svårt ibland att veta vad som är rätt och bäst att göra

o Kräver tid att utreda och ta beslut själva

o Blir ett fortsatt löpande arbetstänk att ta med sig in i sin verksamhet



Glädjeämnen

• Ingen traditionell systemleverantör 

o Oändliga möjligheter – man får bestämma själv!

o Samutveckling och kostnadseffektivitet

o Fri tillgång till andra biblioteks Kohaanpassningar



Fler glädjeämnen

• Webbaserat

o Tillängligt ”överallt” där det finns nätverk

o Vi blir mer mobila och kan vara med i aktiviteter ute på stan



Frågor?
Funderingar?


