XL-projektet – nu och framåt
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Roadmap Libris XL

Startversion Q2 2018

Leveransperiod Q3-4 2018

Full funktionalitet Q1-2
2019

På längre sikt

•Webbgränssnitt för
katalogisering och
bestånd
•Nytt länkat format baserat
på BIBFRAME
•Manuell katalogisering av
enkla monografier och
seriella resurser
•Auktoriteter
•Importrutiner
•Export/återkonvertering till
bibliotekens lokala system
•Anvisningar och stöd till
användare

•Manuell katalogisering av
flera materialtyper enligt
prioritering
•Förbättringar
•Felrättningar

•Manuell katalogisering av
återstående materialtyper
•Förbättringar
•Felrättningar

•Ny Libris webbsök
•Öppet API
•Ny fjärrlånetjänst
•Nya tjänster kring länkade
data
•Förbättringar
•Felrättningar

Grundläggande funktioner
på plats. XL till acceptans.

Ny och förbättrad
funktionalitet släpps varje
månad, enligt prioritering.

Ny och förbättrad
funktionalitet släpps med
sikte på en full version.

Libris öppnas upp
ytterligare via nytt sök, API
och länkade tjänster.
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Om enkla monografier… och övriga materialtyper
• I startversionen stöds katalogisering
av enkla monografier (dvs inga
flerbandsverk, bokpaket eller liknande
komplexa strukturer) och tidskrifter.
Kartor, bilder, audiovisuellt material
eller musiktryck stöds inte även om
dessa har kod för monografi angiven i
nuvarande format.
• Efter startversionen utvecklas stöd för
övriga materialtyper
– Utifrån materialtypens beroende
till manuell katalogisering
– Utifrån enskilda Librisbiblioteks
beroende till vissa materialtyper
– Utifrån frekvens i Libris
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Ca 10% av
Librisposterna är
manuellt
katalogiserade

Utrullning av Libris XL - startversionen

juni
2018

maj
2018
Startversionen
tillgänglig för
Librisbiblioteken
-granskning och
acceptans
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Granskning
genomförs i regi
av referensgruppen

Prod.sättning
• Stängt för katalogisering.
• Lokala anpassningar i
bibliotekens system och
klienter.
• Verifiering av systemets
komponenter i
produktion.

Nya Libris XL tas
i bruk
•Katalogisering i nya
Libris.
•Import och export av
data påbörjas.

Efterarbete
•Släprelease med
rättningar
•Kundstöd, utbildning

Projektorganisation XL
Styrande

Librisbiblioteken och KB

Libris
utvecklingsråd

Beställare
och styrgrupp

Experter i KB
Terminologigruppen

Projekt- och produktledning,
införandeansvar

Projektledare

Auktoritetsgruppen

Referensgrupp
(prioritering,
acceptans
mm)

Produktägare

RDA-redaktionen

Arbetsgrupper
Utveckling och test

Redaktionen för
svenska ämnesord
Libris kundservice

Utvecklingsteam X

Utvecklingsteam Y

Införandeteam Z

