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Nånting är på gång!



Arbetsgruppens fokus

• Tydliggöra krav och kompromisser
– Vad vill biblioteken egentligen ha? 

• Lämna kursboksträsket
– Förståelse för förlagens situation

• Diskussioner med plattformsleverantörer
– Ellibs (Finland) och Elib (Sverige)



Krav, kompromisser och önskemål

Måste-krav
• IP-access eller single-sign-on 
• Plattform där man kan läsa böckerna online
• Basal metadata för att kunna tillgängliggöra via 

söksystem 
• Basal användningsstatistik



Krav, kompromisser och önskemål

Vi kan kompromissa kring
• Prenumeration/köp etc
• DRM-skydd 
• Ytterligare inloggningar för personliga konton
• Antal samtidiga användare – till en viss gräns
• Affärsmodell – till en viss gräns



Krav, kompromisser och önskemål

Önskemål
• Möjlighet att kunna köpa enstaka titlar
• Användningsstatistik enligt Counter-standard
• Utförlig metadata enligt MARC och KBART-

standard
• Metadata och länkning på kapitelnivå och gärna 

fulltext-indexering



Diskussioner med Axiell media / Elib

• Studiebesök i januari
• Positiv respons på vår krav-lista och bibliotekens behov
• Intresse av att hitta en lösning
• Virtuella möten under våren med diskussioner kring 

affärsmodell, inloggningshantering och metadataflöden
• Inga förhandlingar – vi är bollplank för att Axiell media 

ska kunna skapa en så bra och intressant produkt som 
möjligt



Målbild för tjänsten

• Årsprenumeration till fast kostnad. Olika prisnivåer för 
stora och små bibliotek.

• Paket (per förlag eller ämne) ca 10 st. valbara 
• Obegränsad tillgång till innehåll 
• Befintlig Elib-portal (app kommer under året)
• Inloggning med lärosätenas egna login
• MARC21 metadata
• Grundläggande användningsstatistik
• Administrationsplattform för prenumerationshantering



Axiell media / Elib

• Arbetet med förlag
• Arbetet med plattform, inloggning och metadataflöden
• Arbetet med paket och affärsmodell



Hur går vi vidare?

• Testperiod för bibliotekarier till hösten
• Eventuell pilot med access för användare
• Mål: erbjudande klart till januari 2018



Frågor?


