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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



Mikromarc-järjestelmän kehitystyö ja tulevaisuudennäkymät

• Kirjastojärjestelmä seuraaville sukupolville

• Käyttäjäneuvosto

• 3-4 versiota vuodessa

• 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
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Mikromarc ei ole ilmainen, mutta rahalle saa paljon vastinetta.

• Asiakas on mukana päättämässä miten ja mitä järjestelmään kehitetään 

• Asiakkaalla on luotettava toimittaja taustalla

• Asiakkaalla on yksi taho kenen puoleen kääntyä, jos ilmenee ongelmia

• Kaikki kustannukset ovat ennakoitavissa

• Asiakkaalla on yksi toimittaja, jolle voidaan asettaa vaatimuksia

• Järjestelmän kehityskustannukset jakautuvat sadoille kirjastoille, kaikki saavat uusimman version

• Emme veloita samoista kehitysasioista tuplasti

• Olemme varmoja, että kokonaiskustannukset ovat huomattavasti halvempia kuin tämän päivän Open 

Source –järjestelmäratkaisujen kustannukset

Mikromarc 3
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Mobiiliratkaisuja?

• Mikromarc+ kehitetään mobiilimpaan suuntaan

• Mikromarc 3 muuttuu järkevin osin mobiilisovellukseksi

- Ensimmäisenä nyt Varausten poimintalistat

• CSL Saga, Mobile First

• Mobile Pay

• Lainaus ja palautus, kun tekniikka on valmis. NFC/RFID/ joku muu?



Referenssejä



Integraatiot standardien mukaisia

• Avoimia ja standardeja rajapintoja

• BTJ Allfons

• Rajapinnat eri toimittajien automaatteihin, Finnaan, Melindaan, BTJ:lle, KV:lle jne…..

• Valikoimaluettelot ovat toimittajien verkkosivuilla/verkkokaupassa. Ei siirretä erikseen 

Mikromarciin.

• Kassajärjestelmäintegraatio

• Laskutusjärjestelmäintegraatio

• Verkkomaksaminen on mahdollista Mikromarcin WebOPACissa ja tulossa Sagaan lokakuussa 

2017.

• jne.



BIB-Control
Analyyttinen raportointityökalu kirjastoille

• BIB-Control luo raportteja ja tekee 

kirjaston datasta syvää analyysiä ja 

jakaa ne halutessa automaattisesti

• BIB-Control tuo automaattisesti 

kaikki tarvittavat tiedot 

kirjastojärjestelmästä ja/tai muista 

tietolähteistä

• BIB-Control kaikkien ulottuvilla -

melkein ilman manuaalista työtä



Verkkokirjasto  - Julkaisujärjestelmä

• Integroitu moneen kirjastojärjestelmään

• Laajat toiminnallisuudet - helposti muokattavissa



Kiitos!

Kysymyksiä!


