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Agenda
Information Axiell

Utveckling Mikromarc

Tips & trix



Frågor -> Använd Q/A i Zoom. Vi svarar efterhand
och när Tips och trix är slut. Det vi inte hinner
svara på besvaras med e-post senare.

Problem med ljud eller bild -> Använd Chat i
Zoom så hjälper vi er.

Sessionen spelas in och kan delas till andra i
efterhand.

Virtuell användarträff



Vi arbetar med kunder
runt hela världen
355 anställda på 26 kontor

Axiells kontor



Arkiv, bibliotek, skola och museum



Vårt ekosystem
Vi bygger system som ska hålla länge och 
kunna samverka med varandra och 
omvärlden

Relevanta på lång sikt
Konstant utveckling som hela tiden anpassar sig efter 
omvärlden och era behov.

Helhetsleverantör
Support, drift, utveckling och andra tjänster som hjälper 
er fokusera på er verksamhet. 



Utveckling Mikromarc
• Idag räknar vi med underhåll och felrättning till 

åtminstone 2023-12-31.

• Använd supporten. Rapportera fel och problem.

• Version 6.95 september 2020

• Rättning: Fritextsökning på mer än ett kort ord
tar för lång tid.

• Flera mindre rättningar 2020 på servernivå
utan klientuppdatering

• Ytterligare rättningar i kopplingar till andra
system samt för den norska övergången till 
Marc21



Utveckling Mikromarc
• Ny version uppskattas kunna levereras början av 

nästa år:

• Utveckling pågår

• Återlämning av exemplar med många
reservationer tar för lång tid

• Rättningen av Fritextsök på fler än ett ord
behöver justeras

• Rättningar i exportformatet från Mikromarc



Användargrupp Mikromarc

• Regelbundna möten, Teams

• Återkopplar

• Ställer krav

• Aktiva i UserEcho

• Innehåll användardag

• Nordiska museet, Högskolan i Skövde, 
Biblioteken i Norrbotten och Borås stad



Nya system för våra Mikromarc-kunder

• Specialbibliotek
• Axiell Special Library Basic (bas Welib fristående men 

kraftigt anpassad version)

• Axiell Special Library Standard (Quria för
bibliotekspersonal och Welib (anpassad version) eller
Arena för användarna)

• Skolbibliotek
• Welib fristående

• Quria och Welib för elever/lärare

• Folkbibliotek
• Quria och Arena



Tips och Trix



Frågor!?



Tack och ta hand om er!
Nästa programpunkt:

Introduktion Axiell Special Library vid 14.00


