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Separate møter for Digin og Bibliotek 24? 
Vi fortsetter som nå uten å kalle inn til separate møterekker for Digin og Bibliotek 24. 

Mulig vi deler opp innenfor eksisterende møte der vi har en bolk med Digin og en bolk med Bibliotek 

24 framover. 

 

Status tjenester 
Trygve har publisert nyhetsak om status på de ulike bibliotekene; 

https://bibliotek24.no/status-etter-tilknytningsperioden/ 

 (alle i prosjektet lagt til som redaktører på bibliotek24.no nå, men e-post ut fungerer ikke fra CMS) 

  

Cineast   

Startet arbeidet med å legge til nye bibliotek.  

Cineast tar selv kontakt med bibliotekene det gjelder 

  

Flipp 
Skal være ok, alle bibliotekene skal ha fått tilgang nå. 

Tharald Giæver primærkontakt (tharald.giaever@egmont.com)  

Flipp tilgjengelig for alle i samme kommune, inkl. VGS-bibliotekene. 

Dette kan løses på to måter: 

1. Vi legger inn bestilling på Flipp for vgs i samme kommune som folkebibliotek med Flipp, og 

setter prisen til kr 0. Da vil vi kunne se hvem som har Flipp, og vi kan sende nye IP-adresser 

fra vgs automatisk ved behov. Men vi må huske at andre vgs ikke kan bestille Flipp, det er 

kun tilgang for dem gjennom folkebibliotek.  

2. Vi lager en rapport over kommuner med Flipp, og får med vgs + IP i samme kommune. Da 

kan vi ikke se i CM hvilke vgs som har Flipp, og må sende eventuelle nye IPer manuelt.  

  

https://bibliotek24.no/status-etter-tilknytningsperioden/
mailto:tharald.giaever@egmont.com


Vi heller mot alternativ 1 nå, men ønsker en bedre løsning i neste periode. 

Innretningen med å inkludere vgs i kommuner der folkebiblioteket tegner seg er initiert fra 
leverandør, og vil bli evaluert før nye forhandlinger, noe som for øvrig gjelder alle produkter. 
 
Tar en runde med Flipp før vi tar en endelig beslutning. 
  

Alle må lage brukere til Flipp: 

Innloggingen skjer gjennom mobilnummer og selvvalgt passord, dette gir mulighet til å lagre 

bokmerker, favorittblader, laste ned til offline-lesing og ikke minst beholde tilgang hjemmefra i 7 

dager. 

 Leon sjekker med Flipp om de kan legge til at tjenesten er «levert fra Biblioteket». 

  

PressReader  
Tok utgangspunkt i de som hadde betalt, de skal nå ha tilgang. Det vil ta lenger tid å sette opp alle 

med unik konto for statistikken, dette må vi vente litt lenger på.  

 Bjørn Kjetil tar en ny runde med de private VGS-ene og Julia Kersebaum/PressReader 

 Trygve løfter videre annonsering av PressReader-tilbudet med styringsgruppa på fredag.  

 Henger igjen noen gamle fylkesnavn for noen, men dette ryddes opp i.  

 PressReader prioriterer arbeider med differensiert statistikk framover. 

  

Norgesfilm  

*Prioriterer som følger:   

1) få opp i våre systemer eksisterende kunder på Filmoteket som skal over. De fleste er rett frem, 

mens noen må endres i oppsettet i tilfeller der de har vært del av et gruppeoppsett. Med 'få opp' 

gjelder dette primært i vårt SystemAdmin for Filmoteket der nye priser må legges inn, samt 

oppdatere vårt CRM-system.  

2) få opp nye kunder på Filmoteket. Disse rekker vi ikke før nyttår da vi må innhente kontaktdata og 

deretter gjøre standardisert implementeringsprosess med dem. Påstartes jan.   

3) få opp nye kunder på Filmrommet. Disse rekker vi ikke før nyttår da vi må innhente kontaktdata og 

deretter gjøre standardisert implementeringsprosess med dem (kortere og raskere enn for 

Filmoteket). Påstartes jan.  

  

Idunn  
Taster i vei for å legge inn alle og gi tilganger  

  



Ancestry Library Edition  

Trygve har purret Marko (som har sluttet) Ny kontakt Arnaud.Guenegan@Clarivate.com  

 Gjelder bare seks bibliotek 

 

FAQ for tjenestene?  

Roar Nygård har fått tilgang til FAQ-siden på Bibliotek24 for å oppdatere etter hvert som han «lærer» 

mer.  

  

Vi legger detaljene og praktisk driftsinformasjon på produktsidene i CM, og ser på muligheten for å 

etablere en enkel «produktinfo» om de ulike tjenestene på bibliotek24.no  

  

Resultatet av tilknytningsperioden  

Netto omsetning på over 7 millioner 

Nådde nesten PressReader-beløpet. Trygve tar med seg resultatene og gjenstående «fylkesgaranti» 

til styringsgruppa. 

  

Intensjonskunngjøring /anskaffelsesprotokoll 
Intensjonskunngjøring for PressReader, Filmoteket og Cineast er publisert på Ted. 

De øvrige tjenestene føres som ordinær anskaffelsesprotokoll. 

Før neste runde løser vi det meste med å publisere en forhåndskunngjøring. 

  

Status CM  

Brukere er snart klare 

Fylker lagt til på ledig felt for alle bibliotek i CM, så nå er det mulig å sortere bibliotekene på 

fylkestilhørighet. Vil forenkle videre arbeid. 

  

  

Kommende oppgaver (eventuelt) 
• Kick off i februar  

Diskuterte hva vi regner som «kick off», hvilken rekkefølge vi gjør ting og hvem som har ansvaret for 

hva. 

Vurderer å slå sammen innledende presentasjon og «Digitalt påfyll» i februar. 

mailto:Arnaud.Guenegan@Clarivate.com


Tar dette punktet med videre på neste møte 

  

Øvrige punkter omkring kommende oppgaver skyves til neste møte:  

• Support for fylkeskontakter/bibliotek  

• Databehandleravtaler 

• Prøveperiode  

• Evaluering  

• Kunngjøring av «Konkurranse» på Doffin og TED?  

• Anskaffelsesprotokoller  

• Sluttrapport  

• Søknad (frist 15. februar?)  

• Ansettelse (avvente høringsfristen?)  

• SSO  

• Statistikk  

• API-CM  

• Markedsføring  

• Databehandleravtale  

• Struktur og system 

  

KUD-møte 12. januar  
Sentrale tema til møtet: 

- PressReader 2024 

- Avklaring rundt ansvar/kommunikasjon departement og forvaltningsorgan 

 Tar eget planleggingsmøte onsdag 11.1 kl.8.30 

  

Eventuelt  
Leon 

PressReader tilgjengelig gjennom Feide? Kan settes opp som i Rogaland med URL referrer, der lånere 

som kommer fra URL som krever innlogging gir direkte tilgang 

Samme med Flipp 

  

Neste møte: 12. januar 2023  

  

Rekkefølge referenter:  

Bjørn Kjetil Fredriksen  

Camilla Holte Wiig  



Hilde Grefsrud  

Leon Bang-Hetlevik   


