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Versionsinformation Libris 1.13.2 (2019-12-11)  

  

https://libris.kb.se/katalogisering 

  

För mer information hänvisas dels till katalogiseringsverktygets hjälptexter, dels till fakta och anvisningar 

på www.kb.se/libris. Se även instruktionsfilmer på YouTube https://youtu.be/LEZ5VjBnYOY 

Observera att Librisbloggen är nerlagd och att nyheter mm om Libris i fortsättningen publiceras på 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris.html 

https://libris.kb.se/katalogisering
http://www.kb.se/libris
https://youtu.be/LEZ5VjBnYOY
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris.html
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Version 1.13.2 (2019-12-11) 
Version 1.13.2 är en release med syftet att förbättra prestanda i katalogiseringsverktyget. Samtidigt har 

två buggar i gränssnittet rättats. 

Förbättringar 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

LAST OCH PRESTANDA Bättre prestanda i katalogiseringsgränssnittet när man 
öppnar en post. 
 
En förändring av hur gränssnittet läser upp och visar data i 
katalogiseringsverktyget gör att det går fortare att öppna en post, eller bläddra 
mellan poster. Skillnaden är mest märkbar i stora poster med många länkar. 
  

High LXL-2845 

Rättade buggar 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

TILLGÄNGLIGHET Rättat fel som gjorde att smala vyer till exempel i 
mobilen blir dåligt layoutade med ett tecken per rad. Gäller också 
utskrifter med Ctrl+P.  
 

High LXL-2831 

GRÄNSSNITT Rättat fel där radbrytning i kort skapade avbrutna rader. 
Gällde till exempel koncept med mycket information. 
 
Syns bland annat i ämnesordslänkar med mycket information. 
  

High LXL-2834 

Version 1.13.1 (2019-11-28) 
Version 1.13.1 är en patch med två buggrättningar som gjorts efter release till staging. 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

GRÄNSSNITT Rättat fel i katalogiseringsverktyget som gjorde att 
Expandera alla med Alt-plus gjorde att länkar doldes.  
 

High LXL-2829 

VERK Rättat fel som gjorde att katalogiseringsverktyget hängde sig när 
man kopierar instans som har länkat verk. 
  

High LXL-2828 

Version 1.13 (2019-11-28) 
Version 1.13 innehåller funktionalitet för att skapa och redigera ämnesord, byta instans- och verkstyp, 

samt förenklingar kring beskrivningsnivåer. 
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Figur 1 Ny konceptvy 

Ny funktionalitet och förbättringar i v.1.13 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

ÄMNESORD OCH GENRE/FORM Länka mellan ämnesord och auktoriteter där 
bredare/smalare-termerna inte varit länkade ordentligt (bara med sameAs). En 
körning har reparerat länkarna. Gäller även person-data. 

 

Medium LXL-2721 

ÄMNESORD OCH GENRE/FORM Tydliggör tom konceptvy för användare med 
sigel S och/eller Sbi men är inloggade med annan sigel. 
 
 

Medium LXL-2692 

EXPORT Som Libris-bibliotek kan jag beställa ett fullständigt uttag av samtliga 
poster för en viss sigel. Beställningen görs via exportgränssnittet. Körningarna 
görs över helgerna och resultatet läggs ut på Libris FTP-server till måndag. 
 
Ett nytt exportfilter finns för skönlitteratur, med inställning i 
exportgränssnittet. 
 

Medium LXL-
2774, 
2495, 
2544 

EXPORT Listor med deleteposter skapas och exporteras i separat fil i samband 
med batchexporten. Filen är en kommaseparerad CSV-fil som listar Libris-id. 
Filen har filnamnet gallring/[bibliotek].[datum].delete.csv  
 
Filen är tom om inga förändringar skett i Libris. 

Medium LXL-1754 

AGENTER OCH KONCEPT Onödiga egenskaper i adminmetadata för auktoriteter 
har eliminerats. Ett antal marc:properties som endast har code har gåtts 

igenom och tagits bort. Exempel MARC:SUBDIVISION {”code”:”n”} 
 

Resterande marc-värden från 008 på Agenter, GenreForm, Verk, Ämnesord har 
raderats. 
 

Medium LXL-
2395, 
2809, 
2741, 
2806, 
2780 

API Parameterisering av resursers data-vyer. 
 

Medium LXL-2608 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

IMPORT VIA METADATATRATTEN En ny parameter forceUpdate införd för 
kontrollerade importkörningar. Skälet är att man ibland vill tvinga fram en 
överskrivningen oberoende av beskrivningsnivåerna som annars styr vad som 
får skriva över vad. 
 

Medium LXL-2734 

LÄNKNING I katalogiseringen går nu länkar till andra resurser i XL gå till katalog-
vyn för dem. När man klickar på exempelvis ett ämnesord hamnar man nu i 
ämnesords-resursen i ställt för på id.kb.se. 
 

Medium LXL-2722 

VERKS- OCH INSTANSTYP Vid ändring av verkstyp visas nu även subklasserna. 
Ändring i vokabuläret för Musik och ProjectedImage där vi även har lagt till 
Work som subClassOf för dessa typer. Stillbild (StillImage) och Rörlig bild 
(MovingImage) finns nu under Visuell resurs. 
 

Medium LXL-
2735, 
2782, 
2814 

SPRÅK Städning av språk i beskrivningar. Språk i klartext (blanka noder) har 
ersatts med länkar. Det gäller språk i bibliografiska beskrivningar (language), 
auktoritetsbeskrivningar (associatedLanguage), och adminmetadata 
(descriptionLanguage). 
 
Obs att det fortfarande går att läsa in och importera felaktiga koder via 
importflöden och Andra källor. Var observant när ni hämtar poster utifrån och 
kolla så att språkkoderna blir korrekta. 
 
Vi avvaktar med att städa språk i klartext som innehåller mer än ett språk ('&', 
'och' eller 'and'). Skälet är att detta inte hanteras i konverteringen till MARC. 
 

Medium LXL-2737 

SPRÅK Förbättringar av språkdefinitioner. OCLC:s språklista  är inlagd i Libris. 
Den innehåller benämningar på engelska, tyska och franska, vilket gör att det 
går att söka på benämningar på dessa språk i redigeringsläge. Man får t ex träff 
på "spanska" oavsett om man skriver "spanska", "spanish" eller "espagnol". 
Föråldrade språkdefinitioner har fått egenskapen Ersatt av (isReplacedBy) och 
går inte längre att länka till i gränssnittet. T.ex Lulesamiska (9sl) är ersatt av 
Lulesamiska (smj). 
 

 
 

Medium LXL-2745 

VERK Funktioner för sökning på Verk. 
- Sortering vid sökning på verk 
- Möjlighet att söka på variant för Verk 

 

Medium LXL-
2444, 
2770 

http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2.html
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

VERK Förberedelser för utbrytning av verk. Verk separerad från instans i 
formuläret. Länkade entiteter visas i korten.  
 

Medium LXL-
2742, 
2744, 
2743 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

AGENTER Rättat fel som gjorde att det inte gick att länka till entiteter 
inom Andra attribut för person- och organisationsnamn 
(marc:hasOtherAttributes).  
 

Medium LXL-1982 

ANDRA KÄLLOR träfflistan i Andra källor visade ibland max 10 träffar 
trots att det står 1-20.  
 

Medium LXL-2684 

KONCEPT Rättat fel som gjorde att det inte längre gick att byta typ på 
koncept (ämnesord och genre/form-termer). 
 

Medium LXL-2747 
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Version 1.12 (2019-10-17) 
Version 1.12 innehåller funktionalitet för att skapa och redigera ämnesord, byta instans- och verkstyp, 

samt förenklingar kring beskrivningsnivåer. 

Ny funktionalitet v.1.12 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

KATALOGISERING Öppnat möjligheten att byta instans- och verkstyp i 
katalogiseringsverktyget. 
 
Funktion för att kunna rätta felaktigt kodade instanstyper i importerade poster, 
eller för att kunna byta typ då man kopierat en post som underlag för 
katalogisering. Alla med redigeringsrättigheter i Libris kan ändra instanstyp. 
 

 
 
 

Medium LXL-2516 

ÄMNESORD Skapa och redigera ämnesord/koncept med Svenska ämnesord är 
nu möjligt. Mallar för ämnesord, barnämnesord mm finns tillgängliga under 
Koncept för de med rättigheter. 
 

 
 

Medium LXL-
1805, 
2676, 
2691, 
2731, 
2718 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

BESKRIVNINGSNIVÅER Förtydliganden kring beskrivningsnivåer för bibliografisk 
information. Endast aktuella nivåer visas i gränssnittet. Beskrivningsnivåer för 
bestånd, agenter och koncept är borttagna. 
 

 
 

Medium LXL-
2570, 
2707, 
2591 

KATALOGISERING Ändrat tidigare benämning Utökad innehållsanmärkning till 
Utökad innehållsförteckning så den stämmer med Innehållsförteckning 
 

 
 

Medium 
 

LXL-2677 

EXPORT Gränssnitt för redigering av bibliotekens exportprofiler nu i funktion. 
Biblioteken kan här se senaste exportfilerna, beställa uttag mm 
 

Medium LXL-2702 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

EXPORT Korrigerat konvertering där export till MARC 6xx av namn+titel 
felaktigt genererade ind2=0 i stället för 4.  
 

 LXL-2179, 
2340 

KATALOGISERING Rättning av fel som gjorde att data inte sparades om 
användaren snabbt sparade med kortkommando Ctrl+d. 
 

 LXL-2168, 
2683 
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Version 1.11 (2019-09-05) 
Version 1.11.0 innehåller förbättringar i sök (bl.a. viktningen) och ny representation av beskrivningsnivåer. 

Dessutom har förbättringar i Andra källor samt en vårstädning av överflödiga bestånds- och bibliografiska 

poster genomförts. 

Ny funktionalitet v.1.11 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

SÖK Ny navigation och global sök. Sök är nu tillgängligt oavsett var man 
befinner sig i gränssnittet.  

- Avgränsningar (instans, agent mm) är nu flyttade från kryssrutor till en 
rullista 

- Fältvalen (Fritext, Huvudtitel, ISSN, ISBN) ligger nu i en lista till höger 
om sökfältet. 

- Facetterna på sök-sidan är nu vänsterjusterade. 
 

 
 
 

Medium LXL-
2500, 
2597 

ANDRA KÄLLOR Ny navigation i Andra källor med listan över källor 
vänsterställd. 

 

Medium LXL-2597 

SÖK Nytt kortkommando för att fokusera på sökfältet:  

 Alt+S alternativt Opt+S 
 

Medium LXL-2559 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

BESTÅND Förenkling för den som katalogiserar för flera sigel. Inloggad 
användare kan byta sigel genom att klicka på sitt namn i gränssnittet. 

 
 

Medium LXL-1836 

BESTÅND Global användare (SEK) kan uppdatera beståndsposter oavsett ägare. 
Används av Kungliga biblioteket för katalogvård mm. 
 

Medium LXL-
2413, 
2618, 
2642, 
2540 

BESTÅND Ny egenskap Offentlig anmärkning tillagd i beståndsmallen, kopplat 
till Mediaobjekt. 
 
Används exv. vid beståndsregistrering av e-böcker. 
 

Medium LXL-2562  

KATALOGISERINGSMALLAR Förbättringar i befintliga katalogiseringsmallar 
 

- Kartor: Enumerationer för Relief   
 

Medium LXL-2584 

KATALOGISERING Tillägg av Övrig titelinformation som hör till termen 
titleRemainder är inaktiverad 
 
I katalogiseringsgränssnittet visades tidigare två Övrig titelinformation (subtitle 
och titleRemainder) vilket skapade oklarhet vid katalogisering. 
 

Low LXL-2600 

KATALOGISERING Egenskapen "Tillsammans med" heter nu "Medföljs av" 
(accompaniedBy) 
 
Här anges medföljande material, som t ex bilagor. Lägg till Medföljs av. Skapa 
Instans som lokal entitet (skriv Instans i rutan Skapa lokal entitet och välj ** 
Instans.) Lägg till Benämning, skriv in uppgiften. Exempel: 10 mönsterark 
 

Low LXL-2650 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

ANDRA KÄLLOR Rättat fel i källorna BNF och SBN där för- och efternamn 
tidigare hamnade i Ordningstal respektive Namn 
 

Medium LXL-2587 

SÖK Rättning av fel där sökningar på strängar med ”&” gav noll träffar.  
 

Medium LXL-2607 
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Version 1.10 (2019-06-13) 
Version 1.10.0 innehåller förbättringar i sök (bl.a. viktningen) och ny representation av beskrivningsnivåer. 

Dessutom har förbättringar i Andra källor samt en vårstädning av överflödiga bestånds- och bibliografiska 

poster genomförts. 

Ny funktionalitet v.1.10 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

SÖK Viktiga fält hopslagna för indexering i Elasticsearch. Flera förändringar 
genomförda för att dels förbättra viktning/relevanssorteringen i 
katalogiseringsverktyget, dels för att förbättra sökresultat och -precision. 
 
En sökning i Libris katalogisering är i princip avgränsad till informationen i 
korten. Nyheter:  

 Informationen i titelfälten är tyngre viktad än tidigare, dvs. poster där ord 
förekommer i titlar kommer att hamna högre upp i träfflistan än då ordet 
förekommer exv i utgivningsinformationen. 

 Ordstammar hanteras via s.k. stemming. Exempelvis ger sökning på 
bränder nu även träff på brand (och som en bieffekt även engelskans 
brand). 

 Sökning med de vanligaste diakriterna i svenska språket (även åäö) 
fungerar bättre än tidigare. Det gäller även å,ä,ö som formellt inte räknas 
som diakriter. Exempel  

o arme träff på armé (och även på armén och armen mm).  
o snö ger träff på snø och sno 

 
Exakt träff får man genom att sätta sökningen inom citattecken, till exempel 
”armé”. 

Medium LXL-2362 

ÄMNESORD OCH AUKTORITETER Relevanssorteringen i sidopanelen viktar nu 
ämnesord, auktoriteter mm tyngre än övrig text i dessa poster. Det gör att 
eftersökta ämnesord, namn osv kommer högre upp i panelen. Även 
förbättring vid länkning till begrepp med bindestreck, till exempel människa-
dator-interaktion, eller Marie-Louise. 
 

 
 

Medium LXL-
1671, 
1788, 
2085, 
2310 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

ADMINMETADATA Beskrivningsnivåer: uppdaterat vokabulär och ny grafisk 
representation. Terminologin kring beskrivningsnivåer i Libris har uppdaterats 
enligt nedan. I gränssnittet visas beskrivningsnivåerna i en färgplatta i 
anslutning posterna, med en förkortning av de olika nivåerna. Facetten för 
beskrivningsnivå har flyttats upp och exponerar nu fyra facetter i stället för 
tidigare tre.  
 
Samtliga beskrivningsnivåer som inte är definierade för instanser ersätts med 
Miniminivå. Gäller även vid import av data. Obs att det återstår att utveckla 
en mer utförlig definition av beskrivningsnivåerna. 
 

Version 1.10.0 Tidigare 
(NB) Nationalbibliografisk nivå Nationalbibliografisk nivå (jfr KRS 

1.0D3) 
(B) Biblioteksnivå Biblioteksnivå (jfr KRS 1.0D2) 
(M) Miniminivå Miniminivå (jfr KRS 1.0D1) 
(F) Förhandsinformation (CIP) CIP-post 
(P) Preliminär Preliminär post (hit beställningsposter) 
(R) Retrospektiv: omkatalogisering Retrospektiv nivå: omkatalogisering 
(R) Retrospektiv: enligt katalogkort Retrospektiv nivå: enligt katalogkort 

e.d. 
 

Medium LXL-
2451, 
2534, 
2535  

ADMINMETADATA Beskrivningsnivåer i OCLC-poster korrigeras till 
miniminivåer. Gäller Importerade beskrivningsnivåer som inte ändrats till 
någon av ovanstående. Dessa kommer att få Miniminivå. 
 

Medium LXL-2546 

ANDRA KÄLLOR BNF (Bibliothèque nationale de France), KNYGOS (Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) och YALE (Yale University) är nu 
aktiverade och öppna för sökning och import. 
 
Dessutom förbättringar i konverteringen från unimarc till bibframe (gäller 
exempelvis källorna BNF, KNYGOS och SBN). Vissa tidigare delfält som sparats 
i Libris som Unhandled (omappade) är nu mappade och hamnar rätt i Libris. 
Gäller till exempel utgivningsavsnittet där utgivningsår och land nu hamnar i 
Primär utgivning och konverteras korrekt till MARC i exporterna, samt 
medverkan där personuppgifter förut hamnade i fel fält.  
 

Medium LXL-2555 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

KONVERTERING TILL MARC Rättat fel som gjorde att katalogposter med 
flera angivna bibliografikoder endast exporterade en av koderna vid 
återkonvertering till MARC (fält 042 $9). Exempel: 
https://libris.kb.se/katalogisering/zh9mz4k93t7m4n8  
Posten ingår i både Nationalbibliografin (NB) och Svensk 
litteraturvetenskaplig bibliografi (SLB).  
 

Medium LXL-2487 

https://libris.kb.se/katalogisering/zh9mz4k93t7m4n8
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

FÖRBÄTTRING I GRÄNSSNITTET Rättat fel i ”Skapa länk av lokal identitet” 
som uppstod ibland och hindrat användaren från att komma vidare. 
 

Medium LXL-2505 

Globala ändringar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

REGISTERVÅRD Fortsättning på vårstädning som påbörjades i föregående 
release. 344 000 instanser (bibliografiska poster) som saknade bestånd 
efter den tidigare körningen har raderats. 
 
Avgränsning: gäller endast verkstyp=Text och instanstyp=Text, dvs böcker 
som skapats av sigel BOKR. Endast poster med utgivningsår 2000 tom 
2017 som inte ingår i någon bibliografi har tagits bort. 
 

Medium LXL-2380 
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Version 1.9.0 (2019-05-16) 
Version 1.9.0 innehåller ny funktionalitet och ny design. Förbättringar av sök och hanteringen av 

ämnesord. 

Ny funktionalitet v.1.9.0 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

KATALOGISERING När man berikar en post från mall markeras tillagda fält i 
gränssnittet med avvikande färg. 
 

Medium LXL-2102 

KATALOGISERING Återkoppling/varning till användaren när man sparar en 
post med beskrivningsnivå CIP- eller Preliminär post. 
 
Varningen visas eftersom uppgraderingar gjorda av en katalogisatör annars 
kommer att skrivas över när en ny version av posten importeras från 
leverantören.  
 

High LXL-2455 

MALLAR Ny mall för att skapa Agent-Jurisdiktion. 
 

 
 

Medium LXL-2493 

GRÄNSSNITT Katalogiseringsformulärets hopfällda läge tar nu mindre plats 
på höjden. Behovet av att skrolla minskar i och med det. 

 
 

Medium LXL-2501 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

GRÄNSSNITT Medie- och bärartyp visas nu överst i korten. Syftet är dels att 
ge en bättre översikt i träfflistor, dels att få mer plats i korten för att visa 
information utan att användaren behöver klicka Visa fler. 
 

 

Medium LXL- 
2491, 
2509 

GRÄNSSNITT Dämpade ikoner vid redigering i katalogposter. Färgen på 
ikonerna intensifieras då man ställer vid listelementet. 
 

Medium LXL-2508 

GRÄNSSNITT Klickytan för att expandera/minimera fälten i 
katalogiseringsgränssnittet är nu större. Man behöver inte längre ställa sig 
direkt på texten för att fälla ut fältet. 
 

Medium LXL-2087 

SÖK Val av sortering (Relevans, Huvudtitel, Utgivningsår) sparas nu till 
kommande sökfrågor. 
 

Medium LXL-2417 

EXPORT Förbättrad loggning av exporter från Libris till lokala system. Gäller 
främst poster som av någon anledning inte exporteras. 
 

Medium LXL-2514 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

SÖK Rättat bugg vid bläddring mellan träffar i sökresultatet som gjorde 
att träffarna visades i fel ordning när man justerat sorteringsordningen.  
 

Medium LXL-2351 

AGENTER OCH AUKTORITETER Rättning av bugg som gjorde att man 
felaktigt kunde länka till Variantnamn i personauktoriteter. 
 

Medium LXL-2533 

Globala ändringar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

REGISTERVÅRD Ca 490 000 beståndsposter med sigel BOKR (Bokinfo, fd 
Bokrondellen) raderades ur Libris XL 2019-05-02. Länkade bibliografiska 
poster synkroniserades sedan till Libris webbsök. 
 
Beståndsposterna fyllde ingen funktion och gjorde att katalogvård på de 
bibliografiska posterna inte gått att genomföra. Till exempel har 
Librisbiblioteken inte kunnat radera posterna. 
 

Medium LXL-2380 
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Version 1.8.0 (2019-04-18) 
Version 1.8.0 innehåller ny funktionalitet och ny design. Förbättringar av sök och hanteringen av 

ämnesord. 

Ny funktionalitet v.1.8.0 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

GRÄNSSNITT Ny design för kort i träfflista, postvisning, sidopanel med 
ämnesord, katalogvård. Fälten är omorganiserade med nytt fält på ny rad. 
Designen ökar läsbarheten. Mindre font för ökad yteffektivitet. 
 

 
 

Medium LXL-2424 

SÖK Förbättringar i sök 
- Möjlighet att radera enstaka filter i gränssnittet 
- Filtren har nu samma lydelse som i facetterna till vänster, till 

exempel Svenska, eller Biblioteksnivå (jfr KRS 1.0D2) 
- Fältval ISBN, ISSN eller Huvudtitel sparas lokalt i datorn 

 
Gör att man enkelt kan radera delar av sin sökning och prova med andra 
facetter. 

 
 

Medium LXL- 
2432, 
2349, 
2453 

ÄMNESORD Engelsk version av ämnesordslista KVINNSAM (kao//eng) nu 
tillgänglig som ämnesordssystem. 
 

 
 

 
 
 

Medium LXL-2418 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

ÄMNESORD OCH KLASSIFIKATION Separation av listor för ämne, 
klassifikation och genre/form avsedd att förenkla och förtydliga för 
användaren, samt öka kvaliteten i Libris. Nedanstående förändringar märks i 
katalogiseringsverktygets gränssnitt. 
 

- Egenskapen ”termlista” ändrad till ”ingår i system” 
- Typen "Termlista" (ConceptScheme) ändrad till "Konceptsystem" 
- Nya typen ClassificationScheme har etiketten 

"Klassifikationssystem" 
- Nya typen TopicScheme har etiketten "Ämnesordssystem" 
- Nya typen GenreFormScheme har etiketten "Genre/form-system" 

 
Återstår att mappa om befintliga data i Libris vilket kräver en 
massuppdatering som genomförs vid ett senare tillfälle, efter release av 1.8. 
 
 

 
 

Medium LXL-2383 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

GRÄNSSNITT Komprimerad visning av vissa strängar som annars blir långa. 
Exempelvis ny visning av hopfällda medverkan-uppgifter, där koderna (aut, 
ill osv) inte längre visas vid 
 

 
 

Medium LXL-2297 
 

MALLAR MUSIK-CD OCH FILM utökade med ”inspelning” 
  
 

Medium LXL- 2438 

EXPORTFORMATET Förbättringar och rättningar. 
- Rättning av fel som gjorde att Oformaterad beståndsuppgift 

(MARC 866) inte exporterades. 
- Fel som gjorde att släkt som ämne exporterades till MARC 600 

ind2=0 rättat så att det nu exporteras till MARC 600 ind2=4. 
 
 

Medium LXL-2427, 
1650 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

KONVERTERING XL TILL MARC21 Rättning av vissa fall då språk i klartext 
otillåtet konverterades till MARC 240 #l (Föredragen titel, verkets språk). 
 
Se nedan, LXL-1929. Bakgrunden är att katalogisatören inte längre 
behöver både ange språk i fritext och länka till språket, det räcker att 
länka. 
 

Medium LXL-2448 

GRÄNSSNITTET Mindre rättningar i katalogiseringsverktygets gränssnitt: 
 

- Förskjutning i gränssnittet uppstod när man registrerade många 
benämningar skapade en sammanfattning utan mellanslag. 

- Länkarna på startsidan Libris katalogisering pekade fel i vissa 
lägen. 

- Gick inte att stänga popupruta Berika från post med Esc-
knappen. 

- Bläddring i sidopanelen – om listan över text ämnesord innehöll 
träffar jämnt delbara med 20 skapades en tom sista sida.  

 

 LXL-2426, 
2235, 2390, 
2350 
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Version 1.7.0 (2019-03-28) 
Version 1.7.0 innehåller ny funktionalitet. Ny meny KATALOGVÅRD med funktion för att flytta bestånd. Ny 

mall för äldre tryck. Förbättringar av sök och hanteringen av ämnesord. 

Ny funktionalitet v.1.7.0 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

KATALOGVÅRD Ny meny Katalogvård i katalogiseringsverktyget, med 
funktion Flytta bestånd. Biblioteken kan flytta bestånd för den egna 
sigeln. KB kan flytta även andra biblioteks bestånd.  

 
Flytta bestånd är delen i kommande funktioner för katalogvård. Obs, i 
denna version ingår inte någon dela-funktion (jmf CXZ-listan) 
 

Hög LXL- 2358, 
2373, 2375-
2377 

SÖK Förbättringar i sök 
- Ny facett Beskrivningsnivå, för att t.ex. filtrera fram CIP-poster 
- Sökavgränsning ändrad till Huvudtitel 
- Hjälptext för Sök från frågeikonen vid sökfältet 
- Innehållsförteckningar är nu sökbara i fritext, och visas i 

träfflistorna. 
 

Dessutom förbättringar i rankningen av posterna i söklistan när man inte 
själv valt att sortera på titel eller utgivningsår. 
 

Medium LXL- 2401, 
2404, 2356 

MALL ÄLDRE TRYCK Ny mall för äldre tryck i en första 
version. Mallen går att använda för berikning. 
  
 
 

Medium LXL- 2368 

EXPORTFORMATET För att åstadkomma korrekta MARC-poster som liknar 
de tidigare räcker det nu att länka till språk. 
 
Länkad språkuppgift skapar språk(kod) i 008, 041 och 240 #l. 
 
Notera att språk i förekommande fall kommer att exporteras till 240 $l 
även när det inte rör sig om översättningar. En justering av detta planeras 
till kommande release. I poster med parallella språk kommer det först 
angivna språket i posten att exporteras till 240 #l. 
 

Medium LXL-1929 

BESTÅND Hyllkod visas nu i beståndslistorna. 
 

Medium LXL-2326 

KATALOGISERING Rättning av landkoder som inte gått att länka till: 
Irland, Island, Nederländerna, Nepal, Indien, Indonesien och Albanien. 
 
Ingår även rättning av befintliga poster. 
 

Medium LXL-1947 

ÄMNESORD Det går nu att lägga till en geografisk term som okontrollerad 
indexterm. Termen exporteras i MARC till 653 ind.2=5. 
 

Medium LXL-1621 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

ÄMNESORD Det finns nu länkbara listkodsentiteter för listorna lcsh, nal, 
swemesh, quiding. 

    
 

Medium LXL-2181 

ÄMNESORD Delar av ämnesordsformatet som var mappade som plan B 
har fångats upp: Se-hänvisningar (hasVariant) från allmänna 
underindelningar (TopicSubdivision) och från kronologiska ämnesord 
(Temporal). 
 

Medium LXL-2379 

GENRE Termlista visas nu för marcenumerationer i Genre/form vilket 
innebär att koder och termers ursprung blir mer synligt i gränssnittet. 
 

Medium LXL-2267 

Rättade buggar  

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

KONVERTERING XL TILL MARC21 Rättad mappning av fälten digital 
karakteristika (digitalCharacteristic) och källa (source). Uppgift om Rda 
exporteras inte lägre multipelt i MARC 3XX. 
 

Medium LXL-1751 

GRÄNSSNITT Fel typsnitt används i katalogiseringsgränssnittet på vissa 
datorer. Då Libris föredragna typsnitt Open Sans inte kan visas används nu 
Arial (PC) eller Helvetica (MAC).  
 
Datorer, eller nätverk, som inte godtar Libris föredragna typsnitt Open Sans 
använder i stället en så kallad fallback font, i detta fall datorns 
standardtypsnitt för sans-serif Arial/Helvetica. Även enstaka specialtecken 
som saknas i Open Sans kommer att visas med fallback font, till exempel: 

 
 

Medium LXL-2421 

Globala ändringar  

Globala ändringar genomförs av KB och innebär att större antal poster ändras maskinellt. Nedan listas 

sådana som är generella, dvs. berör alla Librisanvändare. Ändringarna körs ibland fristående från den nya 

versionen, i detta fall 2019-03-14. 

Global ändring Prio KB Ärendenr 
KB 

GLOBALA ÄNDRINGAR Komplettering av poster som saknat beskrivningsnivå 
(encodingLevel). Posterna har fått värdet Miniminivå.  
 
Rättningen genomförd 2019-03-14. Den berör ett tusental bibliografiska 
poster.  
 

Medium LXL-2225 



 

20 
VERSIONSINFORMATION LIBRIS 1.13.2 | 2019-12-11 

Global ändring Prio KB Ärendenr 
KB 

GLOBALA ÄNDRINGAR Rättning av poster med kronologiska ämnesord 
Antiken, Forntiden, Medeltiden, Renässansen. Man kan nu länka till dessa 
ämnesord, och ladda ner posterna i MARC-format. 
 
Rättningen genomförd 2019-03-14. Poster med ovanstående kronologiska 
ämnesord har inte fungerat korrekt, bland annat inte gått att ladda ner i 
MARC. Bakgrunden är att länkar (URI:er) till dessa ämnesord tidigare var 
identiska med länkar till samma termer i Allmänna ämnesord.  
 

Medium LXL-2324 
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Version 1.6.0 (2019-03-02) 
Version 1.6.0 innehåller ny funktionalitet och buggrättningar. Sökfunktion och träfflistor är 

vidareutvecklade. Ny funktion Berika från annan post/annat id. Formatuppdateringar ger förbättringar 

bland annat i katalogiseringsmallarna. 

Ny funktionalitet v.1.6.0 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

SÖK Förbättringar i sökmöjligheterna 
- Avgränsningar på titel, isbn och issn syns nu tydligare i sökrutan 
- Går nu att söka på variantnamn för agent i startsidans sök 
- Går att söka på varianter för ämnen (koncept) 

 
Dessutom förbättringar i rankningen av posterna i söklistan när man inte 
själv valt att sortera på titel eller utgivningsår. 
 

Medium LXL- 1636, 
2300, 2262 

TRÄFFLISTAN Libris-id visas nu i träfflistorna och i andra listor. Man kan 
kopiera id-numret och klistra in som länk i adressfältet. 
 
Obs att det är det nya alfanumeriska id:t som visas. 
 

Medium LXL-2193 

KATALOGISERING Berika BIB-post från specifikt ID 
 
Går nu att berika en katalogpost med information från en annan post. Nya 
Libris-ID används för att identifiera den post man använda. Fungerar i 
nuläget endast för bibliografiska poster. 
 

Medium LXL-2097 

HJÄLPTEXTER   

MALLAR Förbättringar för katalogiseringsmallarna med mera. 
- Frekvens (008) för seriella resurser nu kompletterat med de 

värden som saknades tidigare. Som standard väljs ”Okänd”. 
- Musiktryck: besättning för framförande (musicmedium) är nu 

sökbar och visas i kort och träfflista. 
 

Medium LXL-1618, 
2177,  

KATALOGISERING När man i en bibliografisk post växlar mellan flikarna 
INSTANS och ADMINMETADATA behålls valet expandera/minimera. 
  

Medium LXL-2005 

KATALOGISERING Länkbara entiteter som tidigare visades som {Namnlös} 
visas nu med föredragen benämning och kod.  

 
 
 

High LXL-2221 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

SERIELLA RESURSER Finns nu filter för tidskrifter, periodika och seriell 
resurs. Dessutom rättat fel som gjort att det inte går att söka på serietitlar 
eller ISSN. 
 
Filtret under utgivningssätt i vänsterpanelen. 
 

Medium LXL-2207, 
1983 

KATALOGISERING Vid sökning efter auktoriserade namn visas nu även 
variantnamn. 

 

Low LXL-1538 

 

Version 1.5.1 (2019-02-08) 

Rättade buggar  

Rättning av två fel. 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

Rättat fel som gjorde att version 1.5.0 inte fungerade tillsammans med  
Internet Explorer. 
 
Påverkade bibliotek som använder Internet Explorer som standardläsare. 
 

Blocker LXL-2311 

Rättat fel som gjorde att det inte fungerade att skriva över Libris-post med 
JSON-LD-fil. 
 
Påverkade flöden där denna funktion används. 
 

High LXL-2313 

Version 1.5.0 (2019-01-24) 
Version 1.5.0 innehåller ny funktionalitet och buggrättningar. Utökade sökfunktioner: sortering av 

träfflistor, förbättring av facetter mm. En ny mall för katalogisering av e-böcker släpps.  
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Ny funktionalitet v.1.5.0 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

SÖK Ny ordning och grafisk form på facetterna i Libris katalogisering. 
Facetterna syns till vänster i söksidan och används för att avgränsa/filtrera 
sökresultatet. 

- Facetten Utgivningsår ersätter Utgivningsdatum 
- Facetterna går att fälla ut och ihop 
- Tusental visas med enhetsprefix, till exempel 2k för ca 2000 

träffar 
- Tidigare begränsning på 50 värden i facetterna (t.ex år) är 

borttagen 
 

Medium LXL-1956, 
2133, 2226, 
2233, 2258,   

TRÄFFLISTOR Ny sortering i träfflistor på huvudtitel a-ö, ö-a samt på 
utgivningsår stigande-fallande.  
 
Sortering enbart gäller för instanser. Standardsorteringen är fortfarande 
på relevans, dvs. är baserad på sökmotorns viktning av olika poster. 
 

Medium LXL-2044 

MALL FÖR E-BÖCKER Ny mall för e-böcker lanseras i sin första version. 
Mallen går att använda för berikning. 
 

Medium LXL-2263 

SNIPPET för att enkelt lägga till Katalogisatörens anmärkning. 
 

Medium LXL-2213 

KATALOGISERING Går nu att upprepa Annan relaterad resurs (MARC 
856).  
 
Påverkar bland annat katalogisering av seriella resurser. 

Medium LXL-2271 

FORMAT Justeringar av felaktigheter i vokabuläret. Märks främst genom 
att visst ”skräp” försvinner från katalogiseringsgränssnittet. 
 

Låg LXL-2224 

KATALOGISERING Det går nu att ladda ner en osparad post i JSON-LD-
formatet. 
 
JSON-LD är det format som Libris kan hämta in med funktionen Ny från fil. 
 

Medium LXL-2289 

Rättade buggar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Förutom nedanstående har projektet rättat ett tiotal lågprioriterade buggar. 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

BUGG Berika från mall: ändring av begränsning som gjort att det inte gått att 
berika vissa poster (till exempel avhandlingar eller vissa poster från annan 
källa). 
 
Stöder ett flöde där poster, till exempel avhandlingar, ska kunna berikas. 
 

Medium LXL-2200 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

BUGGRÄTTNING LADDA NER SAMMANSLAGEN MARC21  
- MARCXML-fil som laddades ner avslutades inte korrekt. Orsakade 

problem vid inläsning av andra system. 
- Rättning av fel där vissa poster inte gick att ladda ner 

 

Medium LXL-
1697, 
2245 

FÖRÄNDRINGAR Genomfört en validering av katalogiseringsverktygets 
gränssnitt, dvs. en automatisk test av tillgänglighet. Bland annat justerat 
färgkontraster på vissa element för ökad tillgänglighet. 
 

Medium LXL-836 

Globala ändringar  

Globala ändringar genomförs av KB. 

Global ändring Prio KB Ärendenr 
KB 

GLOBALA ÄNDRINGAR Tillägg av marc:FullLevel där det saknas. Rättning av 
ett fel som uppstod i och med nya Libris där vissa poster på 
Nationalbibliografisk/fullständig nivå saknar egenskapen encodigLevel. 
 
Konsekvensen är bland annat att sådana poster i vissa fall exporteras på ett 
sätt som inte kan hanteras av lokala bibliotekssystem.  

Medium LXL-1778 

 

Version 1.4.0 (2018-11-29) 
Version 1.4.0 innehåller ny funktionalitet och buggrättningar. Sex nya katalogiseringsmallar släpps. 

Katalogiseringsgränssnittet får ny funktion för att kopiera fält mellan poster.  

Ny funktionalitet v.1.4.0 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

BESTÅND Utökad information kring bestånd i träfflistorna. 
 
Alfabetisk sortering av bestånd på sigel. Bläddring i listor >20 bestånd. 
 

Medium LXL-2057, 
2080  

BESTÅND Katalogisatörens anmärkning med i beståndsmallen. 
 

Medium LXL-2079 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

MALLAR Nya mallar och vidareutveckling 

 Nya mallar för AV-material: film, datorspel, musik-CD, ljudbok 

 Nya mallar för kartor och stillbilder 

 Uppdaterad mall för noterad musik 
o Besättning för framförande (musicMedium) tillagt 
o Format för noterad musik (musicFormat) tillagt 

 Fördefinierat val för Beskrivningsnivå i nya poster  

 Beskrivningsnivå (encodingLevel) sätts till biblioteksnivå som 
standard i alla mallarna 

 Auktoritetsformat: Beskrivningsnivå (encodingLevel) tillagt i mall 
för Agent 

 

Medium LXL-1555, 
1995, 2162, 
1624, 1999, 
2043, 2130-
2132, 2156-
2160 

SÖK Förbättringar 

 Det går nu att söka på identifikator för agenter i startsidans sök, 
till exempel VIAF eller ISNI. 

 Vid nya sökningar rensas filter (facetter) automatiskt 
 

Medium LXL-1637, 
2071 

KATALOGISERINGSGRÄNSSNITTET Effektivisering av arbetsflödet  
 

 Nytt menyalternativ Kopiera till urklipp gör att man kan kopiera 
uppgifter och klistra in i andra poster 

 Vid duplicering markeras det duplicerade fältet 

 Det går nu att ange språk för sammanfattning (motsvarar 041 #b) 

 Det går nu att ange språk för undertitlar (motsvarar 041 #j) 

 Möjligt att lägga till flera sigler i UPPGRADERAD ELLER 
IMPORTERAD AV 

 Nyskapade poster visas direkt i expanderat läge 

 Förhandsgranska MARC stängs när man lägger bestånd 

 Tydligare feedback vid länkning av lokal entitet 

 Placering av markören, rättning av mindre fel 
 

Medium LXL-2008, 
1885, 2015, 
1831, 2019, 
1724, 1569, 
2077, 2088 

Rättade buggar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Förutom nedanstående har projektet rättat ett tiotal lågprioriterade buggar. 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

FÖRÄNDRING Utgivningsår mm i maskininlästa poster städat. 
 
Formatförändringar genomförda för bättre hantering av utgivningsuppgifter 
(motsvarande fält 264). Med en global körning har utgivningsuppgifter 
slagits ihop, bland annat för att inte skapa dubbla 264-fält vid exporter. Obs, 
i vissa fall går ändring inte att göra automatiskt på grund av datats 
ursprungliga kvalitet och struktur. 
 

High LXL-1563 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

BUGG vid katalogisering av seriemedlemskap. 
 
Rättat allvarlig bugg som gav merarbete för katalogisatörer.  
 

High LXL-1980 

BUGG Ladda ner sammanslagen MARC21 fungerade inte i webbläsaren Edge. 
 

Medium LXL-1894 

BUGG Rättning av buggar i exportflödet. 
 
Bland annat rättningar relaterade till exportprofilerna. 

High LXL-
2149, 
2143, 
2152   

 

Version 1.3.1 (2018-11-01)  
Version 1.3.1 innehåller ny funktionalitet och buggrättningar. Nyheter i katalogiseringsverktyget är 

beståndsuppgifter i träfflistan, snippets (färdiga grupper av fält) och förbättringar i navigering. 

Förberedelser för att starta om länkserverflödet och uppdatering av exportprogrammet har genomförts. 

Id.kb.se är åter uppe.  

Ny funktionalitet v.1.3.1 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

BESTÅND Utökad information kring bestånd i träfflistorna. 
 
Ny funktion för att visa om det finns bestånd, länk till vilka som har 
bestånd och möjlighet att navigera direkt till beståndsregistrering. 
 

High LXL-1919,  

LÄNKSERVERFLÖDET Förberedelser för att kunna slå på länkserverflödet 
som varit avslaget sedan nya Libris togs i bruk. 
 

 Modellering för att hantera ISBN hidden value 

 Vidareutveckling av matchningsrutinerna för e-poster. Här ingår 
normalisering av ISBN-nummer, logik för att hantera 10- 
respektive 13-ställiga ISBN, samt matchning även på verkstyp och 
instanstyp. Syftet att öka träffsäkerheten i matchning av 
inkommande e-poster. 

 

High LXL-1824, 
1900, 1985, 
1991 

ID.KB.SE nu i funktion inkl. ämnesord, genre-form-termer med mera. 
 
https://id.kb.se har saknat information om ämnesord, genre/formtermer 
osv sedan nya Libris lanserades. Tjänsten är nu åter i funktion.  
 

High LXL-1830 

https://id.kb.se/
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Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

EXPORT TILL LOKALA SYSTEM Uppdatering av stödet till exportprofilerna. 
 
Uppdatering av stödet till bibliotekens exportprofiler, med ett fullständigt 
stöd av de olika inställningarna och filtren. Bland stöds nu efilter=on/off 
vilket efterfrågats av några bibliotek. 
 
Avvikelse: biblevel=on/off stöds inte ännu, inte heller licensefilter=on/off. 
 

Medium LXL-1718, 
1880, 2036 

KATALOGISERING Infört ett antal färdigdefinierade fält/egenskaper,  
snippets, avsedda att snabba upp katalogisering och minska antalet klick. 
Utförlig information kommer i katalogiseringsverktygets hjälptexter. 
 
Exempel: 

 Ämne/Person: Efternamn, Förnamn, Namn, Födelse och/eller 

dödstid läggs till automatiskt 

 Ämne/Sammansatt term (allmänt ämnesord – allmän 

underindelning). Termlista och Termkomponenter läggs till 

automatiskt 

 

 

Medium LXL-1990 

KATALOGISERINGSGRÄNSSNITTET Effektivisering av arbetsflödet Ett antal 
förbättringar av gränssnittets navigering med mera.  
 

 Markören ligger nu i inmatningsfält när man lägger till egenskap 

 Hjälpbubblor visas nu på alla nivåer 

 Navigation i menyer när man väljer värden: nu fungerar även 
navigation med piltangenter. Man kan välja ett alternativ med 
<enter>. 

 Alla egenskaper är nu utfällda när de läggs till. 

 Går att stänga sidopanelen med <Escape>  

 Bättre placering av länkikonen 

 Navigation, kunna gå till post via klick direkt på länken 

 Möjlighet att granska entitet 
 

 LXL-1787, 
1959, 1921, 
1943, 1960, 
1962, 1968, 
1988, 1968, 
2006, 2034, 
2030 
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Rättade buggar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Förutom nedanstående har projektet rättat ett tiotal lågprioriterade buggar. 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 
KB 

FÖRÄNDRING Bestånd från Bokinfo (BOKR) sparas inte längre i Libris i 
samband med importer. 
 
Från och med 1 oktober sparas inte Bokinfos bestånd i Libris. Det innebär att 
nya Bokinfoposter from denna dag kommer att sakna bestånd tills något 
bibliotek lägger bestånd. 
 

Medium LXL-1595 

GRÄNSSNITT Rättning av fel som gjorde att scroll i gränssnittet fungerade 
dåligt i vissa webbläsare.  
 
Gäller webbläsarna Edge och Chrome version 56. Rapporterat av flera 
bibliotek. 

Medium LXL-1916 

GRÄNSSNITT Rättning av fel som gjorde att det gick det att redigera i en post 
utan att vara inloggad (man kunde dock inte spara ändringarna). 
 

Medium LXL-1727 

GRÄNSSNITT Favikon med Kungliga bibliotekets logga. 
 
Favikonen visas i webbläsarens adressfält, favoriter osv och hjälper 
användaren att hitta rätt webbsida. 

Low LXL-1974 

 

Globala ändringar  

Globala ändringar genomförs av KB. 

Global ändring Prio KB Ärendenr 
KB 

GLOBALA ÄNDRINGAR Ändring av encodingLevel i BIB-poster. Genomförd 
2018-10-17. 
 
Rättning av poster från Voyager med felaktig beskrivningsnivå där posten 
riskerar att bli överskriven vid importer. 

Medium LXL-1975 

GLOBAL ÄNDRING Rättning av de obalanserade hakparenteser som finns i 
många poster.  
 
Ökar datakvaliteten både i Libris och i de lokala systemen. Körningen 
genomförs under Allhelgonahelgen. 

High LXL-1811 
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Version 1.2.0 (2018-10-04) 
Version 1.2.0 innehåller ny funktionalitet och buggrättningar, framförallt rörande 

katalogiseringsverktyget. Här ingår ny grafisk design av gränssnittet och en ny funktion för att berika 

monografier, till exempel miniposter som kommit in via förvärvsrutinen. 

Ny funktionalitet v.1.2.0 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

KATALOGISERING Berikning av minimiposter (förvärvsposter) från 
mall. 
 
Ny funktion för att berika minimiposter med hjälp av mallarna. 
 

High LXL-1531 

KATALOGISERING Möjlighet att duplicera entiteter med sitt innehåll. 
 
Som katalogisatör kan man nu enkelt lägga till likadana lokala 
entiteter utan att gå igenom hela flödet igen. Syftet är att minska 
antal klick och snabba upp katalogiseringen. Fungerar endast då fältet 
är repeterbart och inom samma post.  
 

Medium LXL-1577, 1594 

GRÄNSSNITT Ny grafisk design av katalogiseringsverktyget.  
Gränssnittsdesign uppdaterat så att alla komponenter är enhetliga.  
 

Medium LXL-1666 

GRÄNSSNITT Vid redigering av fält med mycket text expanderar 
textrutan dynamiskt då man skriver. 
 
Som katalogisatör är det enklare att skriva i fält med mycket text, 
exempelvis anmärkningar eller innehållsförteckningar. Fältet anpassas 
automatiskt när man går in i redigeringsläge. 
 

Low LXL-1734 

SERIER I katalogiseringsverktyget finns nu en funktion för att lägga 
mainTitle och seriesStatement i samma seriesMembership och få med 
båda i export till lokala system (hittills har man varit tvungen att lägga 
dem i varsitt seriesMembership för att få ut båda). 
 

Medium LXL-947 

SERIER Vid import till Libris (även manuella importer via Andra källor) 
matchas nu MARC 490+830 (800/810). Om fälten matchar läggs båda 
fältens data i samma seriesMembership. Annars skapas ett 
seriesMembership per fält.  
 
Obs att ISSN och volymbeteckning behöver kontrolleras vid 
katalogisering, värdena dubbleras ibland. 
 

High LXL-1142 
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Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

SERIER Förändringar i katalogiseringsverktyget 
Vid konvertering från Libris till MARC21 och export till lokala system, 
skapas 490 från seriesMembership som helt saknar seriesStatement 
(dessa motsvarar gamla 440-fält). Hittills har det endast skapats 
830(800/810) från dessa. 
 
Obs: hanteringen klarar de flesta fall bra, men det finns serier med 
deltitlar/delserier som kommer att exporteras fel (fel ordning mellan 
partNumber och partName, fel interpunktion). Om man stöter på 
sådana, och anser felet besvärande, får man gå in i posten och lägga 
till ett korrekt seriesStatement i rätt seriesMembership. Då kommer 
490 att skapas från det. (Finns det flera seriesMembership behöver 
man komplettera alla, annars skapas bara 490 för den serien som har 
ett ifyllt seriesStatement). 
 

High LXL-1417 

Rättade buggar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Förutom nedanstående har projektet rättat ett tiotal lågprioriterade buggar. 

Beskrivning Prio 
KB 

Ärendenr 
KB 

FÖRÄNDRING Går nu att skriva ut MARC21 vyn. Använd webbläsarens 
utskriftsfunktion, till exempel Ctrl+P. 
 

Low LXL-1575 

FÖRÄNDRING Popuprutor, till exempel verktygsmenyn ligger inte längre i 
vägen för gränssnittet under. 
 

Low LXL-1779 

FÖRÄNDRING Bestånd: MARC 876 och 877 är nu repeterbara. 
 

High LXL-1651 

BUGG Obalanserade klamrar skapas inte längre vid import av poster till Libris. 
 
Återstår att åtgärda obalanserade klamrar i poster som skapats före 2018-10-
04. Det genomförs i samband med en global körning. 
 

  
 
 

Low LXL-1774 

BUGG Beståndsinformation (852 #b) dubblerades ibland vid nerladdning med 
Download compiled MARC. 
 

High LXL-1493 

BUGG Exemplarstatus (852 #i) – länkat värde exporterades inte. 
 

High LXL-1652 
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Version 1.1.0 (2018-09-13) 
Version 1.0.0 innehåller funktionalitet och buggrättningar genomförda under juli-augusti 2018. 

Sammantaget levereras 64 ändringar. De viktigaste beskrivs nedan. 

Ny funktionalitet v.1.1.0 

Beskrivning Prio KB Ärende

nr KB 

MALL FÖR NOTERAD MUSIK 

Mall för manuell katalogisering av noterad musik enligt RDA.  

Mallen är utvecklad i samarbete med katalogisatörer på musikbiblioteken och KB.  

Major LXL-

1484 

ANDRA KÄLLOR 

Nytt i postimport från andra källor: 

 OCLC/Worldcat är nu förvalt vid sökning i andra källor 

 LIBISNET aktiverat 

 MELINDA fungerar nu åter 

Mediu

m 

LXL-

1344, 

1725, 

1576 

 

BESTÅND 

Nytt i bestånd: 

 HYLLSIGNUM: UPPSTÄLLNINGSORD tillagt i mallen 

 Efter radering av bestånd hamnar man nu på aktuell instans, inte på 

startsidanhttps://jira.kb.se/secure/XrayReport!default.jspa?selectedProje

ctKey=LXL 

 Rättning av vissa fält som tidigare inte gick att exportera, exv MARC 072 

Mediu

m 

LXL-

1729, 

1755, 

1537, 

1655 

MALL MONOGRAFIER 

 ÖVRIGA FYSISKA DETALJER nu i mallen 

 Deweyklassifikation kan läggas in via mallen 

Mediu

m 

LXL-

1706, 

1612 

GRÄNSSNITTET 

 Navigation mellan post och post 

 ”Öppna i ny flik”-ikon i flödet för att länka entitet 

 Rättningar i tooltips-funktionen 

Minor LXL-

1529, 

1693, 

1664 

BATCHEXPORT OCH KONVERTERING TILL MARC 

 SAB-koder: biuppslagsfält 976 från 084 – kommer nu med i batchexport 

 Spärr så att exportfiler (batchexport) inte går att hämtas förrän de är 

klara 

 Buggrättning: Batchprofilens inställning ”biboperators” fungerade inte 

 Buggrättning: vissa fält gick inte att exportera  

 Buggrättning: vissa poster kunde inte exporteras i OAI-PMH 

Mediu

m 

LXL-

1669, 

1663, 

1739,  

https://jira.kb.se/secure/XrayReport!default.jspa?selectedProjectKey=LXL
https://jira.kb.se/secure/XrayReport!default.jspa?selectedProjectKey=LXL
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Beskrivning Prio KB Ärende

nr KB 

IMPORT AV FÖRHANDSPOSTER 

 Uppdatering av ISBN-matchningen vid import av förhandsposter till Libris 

Under sommaren har Libris fått in vissa dubbletter och poster med dubblerade 

fält, till exempel titel. Detta beror på problem i ISBN-matchningen vid import. För 

att rätta detta matchar KB nu bland annat både på 10- och 13-ställiga ISBN. 

Major LXL, 

1710, 

1730 

Rättade buggar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Förutom nedanstående har projektet rättat ett antal lågprioriterade buggar. 

Beskrivning Prio KB Ärendenr 

KB 

Förändring APIX supportar både nya och gamla Libris-id. Medium LXL-1688 

Förändring Utgivningsår och Övrig titelinformation visas i träfflistan och i 

postens huvud. 

 

Minor LXL-

1617, 

1674, 

1659 

Förändring Förbättringar i tangentbordsnavigation och kortkommandon. Minor LXL-

1313, 

1145 

Bugg Problem att söka på auktoriteter med åäö i Internet Explorer löst. Minor LXL-1582 

Bugg Forskningsbiblioteksform för namn kom inte med vid exporter eller 

Download compiled MARC 

Minor Lxl-1497 

Bugg Länkfel 

Länkar för e-resurser och icke-Libris-resurser nu klickbara. Länk till Skapad av 

(Adminmetadata) nu klickbar.  

Minor LXL-

1501, 

1589, 

1516 

Globala ändringar 2018-09-13 

Globala ändringar genomförs av KB. 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

Global ändring Justeringar i ISBN-fältet (ISBN value, tidigare 020a). 

Global ändring för att matchningar på ISBN-nummer vid importer ska 

fungera bättre.  

Major LXL-1708 
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Version 1.0.12 (2018-07-03) 

Buggrättningar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

HJÄLPFUNKTIONER OCH ANVÄNDARSTÖD Uppdatering av texter i 

Hjälp 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-print-monograph 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-print-serial 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-agent-person-new 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-agent-person-edit 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-agent-relation 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-holding 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-holding-simple 

 

Medium LXL-1660 

Version 1.0.10 (2018-06-28) 
I denna version uppdateras Libris backend. Inga gränssnittsförändringar är genomförda. 

Buggrättningar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

AUTOMATISK IMPORT VIA METADATATRATTEN TILL LIBRIS Vid 

import till Libris dubbleras ibland fält. 

En mindre del, ca 1%, av de poster som importerats till Libris vecka 26 

fick multipliceringar av fält vid replace och merge. Exempelvis 

dubblerades ibland Huvudtitel, eller ISBN. NB att det går bra att 

radera dubbleringarna i samband med katalogisering av dessa poster.  

Rättningen förhindrar felet från och med importer 2018-06-28.  

Medium LXL-1613 

AUTOMATISK IMPORT VIA METADATATRATTEN TILL LIBRIS 

Batchimporterade bibliografiska/beståndsposter till nya Libris saknar  

Skapad (descriptionCreator) och Ändrad (descriptionModifier) --  

motsvarar Marc 040. 

I gränssnittet för dessa poster står det ”Skapad 11 jun 2018 14:57 av 

okänd| Ändrad 11 jun 2018 14:57 av okänd”. Rättningen skriver nu in 

sigel för skapade bibliotek/leverantör. 

Major LXL-1528 

 

Version 1.0.10 (2018-06-26) 
I denna version uppdateras Libris backend. Inga gränssnittsförändringar är genomförda. 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-print-monograph
https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-print-serial
https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-agent-person-new
https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-agent-person-edit
https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-agent-relation
https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-holding
https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-holding-simple
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Ny funktionalitet 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

AUTOMATISK IMPORT TILL LIBRIS (FÖRVÄRVSRUTINEN MED MERA) 

Automatiserad batchimport, maskinell inläsningar, av poster till Libris 

via den så kallade metadatatratten. Funktionaliteten ska motsvara 

den tidigare, dvs hanterar nya och ändrade poster, sammanslagning 

av poster och borttagning av poster eller bestånd.  

Intressenter är Librisbiblioteken, medieleverantörerna och KB. 

Importerna startades 2018-06-25 (endast poster från Adlibris) och 

startas i full skala 2018-06-26. 

Critical LXL-1559 

Buggrättningar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

Bugg 035 felaktigt konverterat vid Download av poster från 

OCLC/Worldcat. 

Posterna fick ett defekt innehåll i 35 #a vilket resulterade i dubbletter 

vid inladdning i lokala bibliotekssystem.  

Major LXL-1590 

Bugg MARC-fält 887 filtreras bort före import till Libris. 

Krävs för att posterna ska kunna konverteras till MARC. 

Major LXL-1605 

 

Global ändring (2018-06-20) 
Globala ändringar genomförs av KB. 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

Bugg Justera beståndsposter som saknar heldBy i hasComponent 

Global ändring för att justera beståndsposter skapade 180608 – 13 

där motsvarande Marc 852 #b inte exporteras till LIbrisbiblioteken.  

Major LXL-1567 

 

Version 1.0.9 (patch 2018-06-14) 
I denna version rättas nedanstående buggar. Ingen ny funktionalitet är tillagd. 
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Buggrättningar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

Bugg Sigel, MARC 852 #b, kommer inte med i export på vissa poster. 

Rapporterad av flera Librisbibliotek. 

Uppdatering i katalogiseringsverktyget för att förhindra att sigler 

hamnar ”fel”.  

Major LXL-1534 

Bugg Beståndsinformation i katalogiseringsverktyget uppdateras inte i 

Internet Explorer 11. Får till följd att biblioteken inte kan se, eller 

uppdatera sitt eget bestånd. Rapporterad av flera Librisbibliotek. 

Rättning för Internet Explorer, även verifierad för övriga webbläsare. 

Major LXL-1530 

Bugg REST-API: Sätt Expires-headern till 0 för /_dependencies och 

/_findhold (krävs för att IE11 inte ska cache:a svaren, fix behövs i 

gränssnittet innan problemet är löst) 

High LXL-1530 

Bugg Batch-import: Normalisera ID:n i inkommande poster så att 

dessa går att matcha mot befintliga poster. 

High LXL-1544 

Bugg APIX: Hantera specialtecken i ID vid sökning (ledde tidigare till 

krasch). 

High LXL-1535 

Bugg APIX/generellt: Hantera fall då samma dokument försöker 

cache:as från olika håll (ledde tidigare till krasch). 

High LXL-1535 

 

Version 1.0.8 (patch 2018-06-12) 
I denna version rättas tre större buggar. Ingen ny funktionalitet är tillagd. 
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Buggrättningar och mindre förändringar i tidigare levererad funktionalitet 

Beskrivning Prio KB Ärendenr KB 

Bugg När man skapar en ny post kan man inte se Oformaterad 

beståndsuppgift –Huvudpublikation (MARC 866) i Förhandsgranska i 

MARC21. 

Uppdaterat mall och tillägg av fält i "Oformaterad beståndsuppgift - 

Huvudpublikation". 

Major LXL-1504 

Bugg Redigeringsvyn: lägga till huvudfält med plus (+) till vänster 

fungerar inte i katalogiseringsgränssnittet, inte heller färgmarkering 

av fältet. Bugg specifik för Firefox. 

Uppdaterat gränssnittet med Firefox-specifika regler. Verifierad i 

Firefox ESR 52.8.0 samt Firefox Quantum 57.0.  

Medium LXL-1513 

Bugg Fix av crash i APIX-servern 

Åtgärdat problem i APIX-servern som gjorde att tjänsten inte gick att 

använda..  

Major LXL-1509 

 

Version 1.0.0 – startversionen (live 2018-06-11) 
 

1. Övergripande funktioner 

Funktionalitet Beskrivning (avgränsningar och kommentarer med kursiv) 

LÄNKAT FORMAT  
BIBFRAME XL, baserat på 
BIBFRAME 2.0 

Nya Libris är baserat på länkade data enligt BIBFRAME 2.0, Library of 
Congress modell för bibliografisk beskrivning som länkade data. Libris 
version av BIBFRAME har arbetsnamnet BIBFRAME XL. Här ingår även 
en svensk vokabulär.  
 
Det finns ett hårt beroende till MARC21 i och med dataflöden från och 
till andra MARC-baserade system. Mappningen mellan BIBFRAME XL 
och MARC21 är komplicerad och kan inte göras entydig. 
 

LÄNKAT FORMAT  
Presentation av Libris länkade 
data i olika syntaxer 

Presentation av Libris-poster i det nya formatet i syntaxerna JSON-LD, 
Turtle och RDF/XML.  
 
Går att hämta hem poster via fil. 
 

https://json-ld.org/
http://www.w3.org/TR/turtle/
http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
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Funktionalitet Beskrivning (avgränsningar och kommentarer med kursiv) 

IDENTIFIKATORER Unika och 
beständiga identifikatorer till 
varje begrepp och post, så 
kallade URI:er (Uniform 
Resource Identifiers) 

Unik och beständig http-URI som identifierar varje begrepp (eller post) i 
Libris. URI:er är en förutsättning för att publicera informationen i Libris 
som länkade data och för att skapa nya tjänster som länkar till 
informationen i Libris. Librisposter identifieras unikt med adress och 
textsträng (14-17 tecken) https://libris.kb.se/6phgqpdj04d1sxx 

 
För Librisbiblioteken kan det i vissa fall behövas anpassningar för att 
hantera nya Libris-id (kontrollnummer) på formen 6phgqpdj04d1sxx 
 

LIBRIS LOGIN Ny inloggning och 
användaradministration 

Ny inloggning och autentiseringstjänst för de som katalogiserar i nya 
Libris. Nya personliga konton till användarna, inklusive de som bara 
registrerar bestånd. Ny användaradministration med lokala 
katalogansvariga som hanterar konton och behörigheter.  
 
GDPR-information med information om hantering av personuppgifter i 
Libris. 
 
Nya Libris Login är driftsatt sedan tidigare. 

 

MIGRERING från 
Libris/Voyager till nya Libris 

Samtliga poster i Libris/Voyager migreras till nya Libris innan systemet 
tas i bruk. Det betyder att sökning, berikning, och beståndsregistrering 
framöver kommer att gå att göra på alla Librisposter, oavsett typ. 
 
Eftersom fälten i MARC-baserade Libris/Voyager har använts på olika 
sätt under åren är migreringen till nya Libris länkade format 
komplicerad. Visst lågprioriterat innehåll kommer initialt inte att flyttas 
in i nya Libris. Sådana data sparas emellertid och kan om behov uppstår 
flyttas in i Libris senare. 
 

ANVÄNDARSTÖD till alla 
användargrupper 

Kommunikation, dokumentation, information samt kompetenshöjande 
åtgärder innan, under och efter övergången till nya Libris. 
 
Funktioner för hjälptexter i katalogiseringsverktyget och hjälpbubblor i 
gränssnittet. 
 
Utbildningsmaterial levereras i form av instruktionsfilmer på YouTube 
och tips, information och kommentarer på Librisbloggen, i Libris 
kundforum och på www.kb.se/libris  
 

 

2. Katalogiseringsverktyget https://libris.kb.se/katalogisering  

Funktionalitet Beskrivning (avgränsningar och kommentarer med kursiv) 

KATALOGISERINGSVERKTYGET  Webbaserat katalogiseringsverktyg verifierat mot webbläsarna Google 
Chrome och Internet Explorer. Gränssnittet uppfyller i princip 
tillgänglighetsriktlinjerna i WCAG. 
 

https://libris.kb.se/6phgqpdj04d1sxx
http://www.kb.se/libris
https://libris.kb.se/katalogisering
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Funktionalitet Beskrivning (avgränsningar och kommentarer med kursiv) 

SÖK i Libris 
katalogiseringsverktyg 

Sökfunktioner byggda med sökmotorn Elasticsearch med syftet att 
erbjuda funktionalitet byggd på en standardprodukt med hög 
prestanda. 
 
Funktioner för att söka på ISBN/ISSN med eller utan bindestreck samt 
stöd för olika typer av sökningar med operatorer.  
 
Sökfunktionen i startversionen är grundläggande. Vidareutveckling och 
förbättringar planeras in när verktyget använts under en period. Till 
exempel är funktioner för sökning på ord med diakriter inte optimala. 
 

TANGENTBORDSKOMMANDON 
i katalogiseringsverktyget 

För att öka ergonomin och snabbheten i webbgränssnittet finns ett 
antal kortkommandon definierade för Windows- och MAC-datorer. 
  

VERKTYG för katalogisering  Funktioner för att stödja katalogiseringen: 
• Expandera alla fält 
• Minimera alla fält 
• Kopiera poster 
• Radera en post 

 

SPECIALTECKEN, DIAKRITER i 
katalogisering, sök och 
hjälptexter. 

För att komma åt specialtecken och tecken på olika språk, 
rekommenderas inbyggda verktyg i operativsystemen för PC och MAC. 
Instruktioner hur man exempelvis installerar flera tangentbord 
publiceras i samband med startversionen.  
 
Specialbyggda funktioner/gränssnitt i Libris för att hitta specialtecken 
ingår inte i ver.1.0.0. 
 

FÖRHANDSGRANSKNING i 
MARC 

Popupfönster som visar aktuell post direktkonverterad till MARC21. 
Avsedd som tillfälligt stöd i katalogiseringsarbetet, under en 
övergångsperiod. 
 
Det går inte att använda förhandsgranskningen som ett facit. 
Funktionen verifierar inte heller hur exporten till de lokala systemen 
kommer att se ut. 
 

NERLADDNING AV ENSTAKA 
POSTER  
Download compiled MARC 

Nerladdning av enstaka poster, inklusive lokal beståndsinformation, i 
MARC21. Funktionen använder sig av inställningarna i bibliotekens 
befintliga exportprofiler, dvs hämtar lokalt anpassade data, sigler osv. 
 

MALL för manuell 
primärkatalogisering av enkla 
monografier 

Mallen är formatdriven, dvs det underliggande formatet styr 
användargränssnittet BIBFRAME XL. Den är avsedd att stödja de som 
primärkatalogiserar monografier, böcker. 
 
Kartor, bilder, audiovisuellt material eller musiktryck med mera stöds 
inte i mallen även om dessa har kod för monografi angiven i nuvarande 
format.  
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Funktionalitet Beskrivning (avgränsningar och kommentarer med kursiv) 

MALL för manuell 
primärkatalogisering av seriella 
resurser (tidskrifter) 

Mallen är formatdriven, dvs det underliggande formatet styr 
användargränssnittet BIBFRAME XL. Den är avsedd att stödja de som 
primärkatalogiserar seriella resurser, tidskrifter. 
 

MALL för manuell 
katalogisering av övriga 
materialtyper 

Övriga materialtyper innefattar ljudupptagningar, noter, affischer, 
lösblad, bilder, film, video, TV, kartor, atlaser, handskrifter, 
webbplatser, databaser.  
 
Dessa materialtyper saknar mallar i katalogiseringsverktyget 1.0.0.  
 

MALL för beståndsregistrering Stöd dels för enkel beståndsregistrering (motsvarar tidigare registrering 
i Libris webbsök), dels för att lägga till övriga uppgifter, till exempel flera 
bestånd, eller olika typer av anmärkningar. Bestånd registreras på 
instanser, via sigler.  
 
Beståndsuppgifter i Libris/Voyager har mappats mot nya Libris. 
 
Det går inte längre att registrera bestånd direkt i Libris webbsök. Även 
de som endast sätter bestånd måste göra det i katalogiseringsverktyget. 
Visning av beståndsinformationen i startversionen är rudimentär, man 
kan tex inte se vilka bibliotek som har resursen, bara hur många.  
 
Migrering av beståndsinformation från Voyager är komplicerad då 
MARC-fälten för bestånd använts på många olika sätt lokalt och över 
tid. Sannolikt behövs ett antal åtgärder för att placera uppgifter i ”rätt” 
fält i nya Libris. 
 

MALL för ämnesord och 
person- respektive 
organisationsauktoriteter 

Mallar för att skapa person- resp. organisationsauktoriteter. 
 
 

LÄNKA TILL ÄMNESORD OCH 
GENRE/FORMTERMER 

Funktioner för att länka till ämnesord och genre/form-termer på 
instansnivå. 
 
Här pågår arbete med förbättringar i katalogiseringsgränssnittet med 
syftet att förenkla och snabba upp länkning till ämnesord. 
 

ANDRA KÄLLOR  
Postimport av enstaka poster 
från andra källor 

Andra källor erbjuder bibliografisk information från 45 internationella 
källor, bland annat OCLC/WorldCat. Fritextsökning fungerar mot 
källorna. Funktionalitet finns för att hämta in, redigera och spara 
enstaka poster i Libris. I samband med importen justeras posterna för 
att kunna hanteras i Libris, bland annat raderas lokala MARC-fält. 
 

 Tio källor är för närvarande inaktiverade eftersom konverteringen 
till BIBFRAME XL inte fungerar tillfredsställande. 

 Sökfunktionen i Andra källor är rudimentär och stödjer endast 
fritextsökning. 

 Sökning på ISBN fungerar inte i BNB – British National Bibliography. 
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3. Import och export till Libris 

Funktionalitet Beskrivning (avgränsningar och kommentarer med kursiv) 

EXPORT  
Postöverföring till lokala 
bibliotekssystem 

Exportrutinerna motsvarar de nuvarande, dvs Librisbiblioteken ska 
kunna få sina data på samma sätt som tidigare, bland annat via 
batchexport en gång/dygn eller via Libris exportprogram, OAI-PMH. 
 
För att stödja bibliotekens fortsatta hantering av MARC-data levererar 
Libris konverterade poster i MARC-format. 
 
Nytt är en funktion för att förenkla gallring, där nya Libris kan leverera 
delete-poster till de lokala systemen för att undvika gallring på två 
ställen. 
 
Librisbiblioteken kommer att få en något reducerad mängd MARC-data 
som i vissa fall är annorlunda organiserat än nu. Dialog med biblioteken 
om MARC21-datats struktur kommer att fortgå och justeringar i 
exporterad MARC21 kommer att genomföras av KB under en period 
framåt. 
 
Delete-poster kommer inte att exporteras som standard eftersom vissa 
lokala system inte kan hantera dessa utan anpassningar. 
 

GLOBALA ÄNDRINGAR Funktion för i bakgrunden genomföra globala ändringar i 
Librisdatabasen, till exempel ändringar av sigler, eller ämnesord. Nyttan 
är att kunna fortsätta arbeta med formatändringar, höja datakvaliteten 
och genomföra katalogvård. 
 
Funktionen består för närvarande av skript som körs av KB:s utvecklare. 
 

 


