
 

 

”Hur gör vi med anslutningen till Libris?” 

 

 

Det kommer många frågor om anslutningen till Libris. Här har vi samlat en del svar till er hjälp!  

 

 

När ni blivit Librisbibliotek ska ni fylla i er batchprofil hos Libris (se punkt 1, nedan) 

 

När ni ska fylla i information om ert bibliotek i Libris biblioteksdatabasen behöver ni uppgifter 

från Axiell om två fält. Frågor om övriga fält besvaras av Libris. (punkt 2) 

 

Ska ni börja få katalogposter från Libris och bli Libris-bibliotek fullt ut ska ni ändra i BOOK-IT 

under Grunddata |Katalog | Leverantör, katalogposter. Det ska ske först i omedelbar 

anslutning till att bytet äger rum eftersom det börjar fungera direkt. (punkt 3) 

Om ni är bibliografisk service-bibliotek som ska få katalogposter från BURK via Libris ska ni 

avvakta information från BTJ.   

 

 

 

1. Libris batchprofil 

 

 
http://bookit-hjalp10.axiell.com/web/help/casupplierframe 

 

 

 

2. Inställningar i Biblioteksdatabasen (Libris) 

 

Vi får många frågor från er som har blivit uppmanade av Libris att fylla i information om ert 

bibliotek i Biblioteksdatabasen. Biblioteksdatabasen innehåller just information om ert 

bibliotek och inget har någon effekt på katalogpostförsörjningen till er lokala katalog. Det 

finns dock två uppgifter som ni behöver få från oss och det är "Visa lånestatus" samt "Länkning 

till lokalt system". 

 

http://bookit-hjalp10.axiell.com/web/help/casupplierframe
http://bookit-hjalp10.axiell.com/web/help/casupplierframe


Fyll i följande om ni vill visa lånestatus i Libris: 

 

I BOOK-IT: Kryssa i rutan "Visa lånestatus" i fönstret Organisationsstrukturer (på varje enhet).  

 

I Biblioteksdatabasen: Ange nedanstående länk i "Katalog & system", "Lånestatus", "Visa 

lånestatus i Websök": 

 

https://<WEB_URL>/services/rest/libris/holding?ds=jdbc/bookit<X>&sigel=<SIGEL>&isbn=%ISBN

%&bib_id=%BIB_ID% 

 

Ersätt <WEB_URL>, <SIGEL> och <X> med de uppgifter som är aktuella för er organisation. 

WEB_URL hittar ni i systemparametern med samma namn och X är schemanummer för er 

installation. Schemanummer kan hämtas från programmet BOOK-IT Config, fält 

"Databasschema". (Fråga annars supporten.) 

 

 

Fyll i följande om ni vill länka till er publika webb från en viss post i Libris: 

 

"Stöd för länkning till post i opac" 

 

URL vid stöd för BibId 

https://<bibliotek.kommun.se>/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_

action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&search_query=record

ControlNumber_index:%BIBID% 

 

URL för ISBN-sökning 

https://<bibliotek.kommun.se>/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_

action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&search_query=%ISBN% 

 

URL för ISSN-sökning 

https://<bibliotek.kommun.se>/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_

action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&search_query=%ISSN% 

 

Ersätt <bibliotek.kommun.se> med URL till din publika katalog.  

Om er publika katalog är en BOOK-IT PUB, ersätt även /arena med /pub. 

 
 

3. Libris batchexport 
 

Grunddata |Katalog | Leverantör, katalogposter 
Om ni ska börja hämta poster som exporteras via Libris Batchexport ska följande uppgifter in på 
raden för Libris: 

MARC-format: MARC21 
Överföringsformat: ISO2709 
FTP-värd: ftp.libris.kb.se 
FTP-användare: ftp 
FTP-lösenord: anonymous 
Katalog på FTP-värd: /pub/export2/<sigel>/marc 

Byt ut <sigel> mot din sigel och ta bort <>. 

 
Om ni hämtar poster för flera sigler till er katalog måste siglerna vara inlagda i en och samma 
batchprofil hos Libris. Det går inte att ha flera rader med samma postleverantör i detta BOOK-IT-
fönster. 
 


