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• Bibliotekenes IT-Senter
• Bibliotekscentrum Sverige AB
• Open Library Solutions, Suomi ja Ruotsi

• 60% Norjan kunnista käyttävät Mikromarc 3:a
• Yli 2000 kirjastoa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa käyttävät MM3
• Asiakkaina ovat yleiset, tieteelliset, erikois- ja koulukirjastot

Pohjoismainen konserni

50 työntekijää
50 milj. € liikevaihto

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Bibliotekssentralen SA on yhtymä, joka toimittaa asiakkailleen kirjaston tarvittavia tuotteita ja palveluita ja on osa Bibliotekenes Hus ryhmääBibliotekenes IT-Senter (BIBITS) kuuluu yhtymään, ja on kirjastojärjestelmäratkaisun toimittaja.Pohjoismainen organisaatio, jolla on toimintaa myös Englannissa ja asiakkaita ympäri EurooppaaKehitysosastojamme ovat Norjassa ja RuotsissaSuomessa liiketoiminta on aloitettu 2010 CS Library verkkokirjastotoimittajana ja Mikromarcin ensimmäinen toimitus oli 2014 Vaasan kaupunki-kirjastot. 



Tuotteemme - myös tulevaisuudessa

Nykyaikainen kirjastojärjestelmäkokonaisuus
• Monipuolinen toiminnallisuus
• Joustava käyttölaajuus
• Käyttäjänäkymillä responsiivinen muotoilu
• Avoimet standardit ja laaja liitettävyys

Seuraavan sukupolven verkkokirjasto
• Uusi julkaisujärjestelmä
• Fantastinen haku
• Mobile First ja responsiivinen
• Nopea, sähäkkä, informatiivinen
• Interaktiivinen, sujuva, intuitiivinen

Raportointiohjelmisto 
• statistiikkaa ja johdon informaatiojärjestelmä
• Yksinkertaiset raportit ja monimutkaisia yhdistelmiä

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Mikromarc – Käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen kirjastojärjestelmä myös tulevaisuudessa		Kolmannen sukupolven kirjastojärjestelmä, jonka kehityssuunta on käyttäjän kannalta helppokäyttöisyys. 		Panostamme responsiivisen ulkonäön,  mobiliteetin ja webratkaisujen kehittämiseenCS Library Saga – Seuraavan sukupolven verkkokirjasto			Sähäkkä! Salamannopeat sivut ja minimaalinen viive. 			Responsiivinen ja interaktiivinen! Siisti! 			Nykyaikainen verkkosivusto selkeillä tiedoilla. 			Riisuttu ja informatiivinen. Sujuva! 			Itsestään selvillä toiminnoilla vaivaton käyttää. 			Helppo ja intuitiivinen.			Mobile First on responsiivinen käyttäjänäkymäBIB-Control – Raportointiohjelmisto – Yhteistyössä Triangel Solutions Gmbh (OCLC kumppani)		Johdon informatiojärjestelmän ja kirjaston statistiikka 		Yksinkretaiset raportit ja monimutkaisia yhdistelmiä



Mikromarc-järjestelmän kehitystyö ja tulevaisuudennäkymät

• Kirjastojärjestelmä seuraaville sukupolville
• Käyttäjäneuvosto – asiakkaista koostuva 
• 3-4 versiota vuodessa
• Mikromarc+ - tulevaisuuden Mikromarc

Mikromarc käyttäjäneuvosto

Tr*ffpunkt 
Mikromarc

Yleiset kirjastot
NOR, SWE ja FIN (300)

Mikromarc 
kehitys

Yliopistokirjastot
NOR, SWE ja FIN (320)

Koulukirjastot
NOR, SWE ja FIN (1350)

Mikromarc raati

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
KIRJASTOJÄRJESTELMÄMMEMikromarc tuotetta on kehitetty (>25 vuotta) 1980 luvun alusta lähtien, ja on aina kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja kehitys on heidän tarpeitten mukaan.Emme halua kehittää Mikromarc 3 tai Mikromarc+ eri haaroihin yhdistää toiminnallisuuttaJÄRJETELMÄSSÄ ON SKAALAUTUVUUSToimintoja voidaan kytkeä pois tai päälle, jos kirjasto ei halua käyttää joku toiminto. Maakohtaisia toimintoja voidaan kytkeä pois tai päälleKÄYTTÄJÄNEUVOSTOAsiakkailla on mahdollista tuoda toiveita, uusia kehitysideoita



Yhteystiedot:
Open Library Solutions Finland Oy

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Puh: +358 9 315 86 994

Yhteyshenkilö:
Christian Kvarnström, 0500 421 340; christian.kvarnstrom@openlibrarysolutions.com

Verkkosivujamme josta löytyy lisätietoa meistä

www.mikromarc.fi
www.openlibrarysolutions.fi

www.bibliotekscentrum.se
www.bibits.no

Mitäs saisi olla?
Kutsukaa meitä kertomaan lisää!

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä ovat meidän yhteystietommePyydä meidät aamukahville.! Kerromme mielellään lisää meidän tuotteista ja meidän tavasta toimiaEi maksa mitään kuunnella meidän tarinamme ja tehdä siitä omat johtopäätöksetReferenssimme ovat monet ja kertovat varmaan mielipiteensä

mailto:christian.kvarnstrom@openlibrarysolutions.com
http://www.mikromarc.fi/
http://www.openlibrarysolutions.fi/
http://www.bibliotekscentrum.se/
http://www.bibits.no/
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