Velkommen til brukermøte for eBokBib
Velkommen til Gardermoen og Thon Hotel Oslo Airport, hvor årets brukermøte for
eBokBib finner sted torsdag 30. november.
Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen har lagt fram nye modeller for utlån av ebøker i bibliotek. På brukermøtet presenteres de nye modellene, og vi viser hvordan
disse vil håndteres i eBokBib. De nye modellene innebærer også en ny dynamikk i
forholdet til innholdsleverandørene, og de to sentrale innholdsleverandørene
presenterer sine løsninger.
Vi vil også presentere den kommende versjonen av eBokBib som i tillegg til å
håndtere de nye utlånsmodellene også kommer med viktige nyheter for lånerne og
bibliotekene.
Program for dagen:
09:30 - 10:00

Registrering

10:00 - 10:05

Velkommen
Introduksjon til brukermøtet

10:05 - 10:35

Nye utlånsmodeller for e-bøker: Tilgjengelighet og utvalg
Ved Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket

10:35 - 11:00

Siden sist: Status for eBokBib pr. november 2017
Ved Bibliotek-Systemer

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Nye utlånsmodeller og eBokBib
Ved Bibliotek-Systemer

11:45 - 12:00

Fagutvalgets hjørne

12:00 – 12:15

Pause

12:15 – 13:00

Innholdsleverandørene presenterer sine løsninger
Ved Jorunn Wold og Kristin Lande, Biblioteksentralen

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:45

Innholdsleverandørene presenterer sine løsninger
Ved Bente Franck-Sætervoll, Bokbasen

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:30

Nyheter i eBokBib
Ved Bibliotek-Systemer

15:30 - 16:00

Ny reserveringshåndtering
Ved Bibliotek-Systemer

16:00 - 16:15

Pause

16:15 - 16:30

eBokBib, biblioteksystemene og bibliotekene
Ved Bibliotek-Systemer

16:30 - 16:45

Veien videre
Ved Bibliotek-Systemer

16:45 - 16:50

Oppsummering og avslutning
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Brukermøtet er åpent for alle i bibliotek som benytter eBokBib for utlån av e-medier. Pris for
deltakelse er kr. 700 pr. deltaker.
Dersom du er interessert i å delta på dette brukermøtet, send en påmelding innen 15.
november 2017 til:
brukermote-ebokbib@bibsyst.no
Påmeldingen er bindende og må inneholde:
•

Navn og arbeidssted/bibliotek

•

Fakturaadresse

Vi gleder oss til å treffe dere på Gardermoen 30. november!

PS: Denne invitasjonen er tidligere sendt til vår liste over bibliotek som bruker eBokBib. Hvis
du ikke har fått denne invitasjonen tidligere, og ønsker å stå på denne lista som mottar
informasjon om eBokBib for bibliotek, så send en e-post til:
ebokbib-interesse@bibsyst.no
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