
Informasjon om Bookbites i Viken 
 
Det har gått ei drøy uke siden sammenslåing av basene i Bookbites, og alle bibliotekene i Viken har 
felles samling.  
 
Vi på fylkesbiblioteket jobber med å finne gode løsninger nå som de tre tidligere konsortiene har blitt 
et stort. Det er viktig at vi kan se på dette sammen med dere, og vi vil derfor kalle inn til et fellesmøte 
for å diskutere veien videre. Dato kommer.  
 
Nedenfor finner dere informasjon om:  
 

• Feilmeldinger 

• Økonomi 

• Innhold 

• Innkjøp 

• Arbeidsfordeling 

• Forbedringsønsker 

• Statistikk 
 

FEILMELDINGER 
Vi håper dere ikke har fått for mange tilbakemeldinger fra lånerne på feil som har oppstått, men vil 
likevel minne om at feil og mangler i Bookbites skal sendes hit:   
 
E-post: kundeservice@bibsent.no  
OBS! Fint om dere setter ceciliewe@viken.no i kopifeltet. Vi trenger også oversikt.  
 

Følgende informasjon bør følge med i meldingen (om mulig):  
 

 Lånernr  

 Bibliotek 

 IOS/Android 

 Type telefon/nettbrett (+versjon)  

 Beskrivelse av problemet 

 Sett også gjerne på BookBites-versjon.  

               Du finner den her når du er logget 
inn:   

 

 

 
Mangler i e-boka: Dersom låner opplever at ei bok mangler sider eller har feil i lydfila, 
meldes dette inn til olgask@viken.no som tar det videre til innholdsleverandøren.   
 
Vi ser behovet for et problemmeldingsskjema og en logg, og dette har vi tatt opp med BS flere 
ganger.  Vi fortsetter å jobbe for at det skal komme på plass.  
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Økonomi 
 

De tre konsortiene i Akershus, Buskerud og Østfold har operert med ulike fordelingsnøkler når det 

gjelder innhold og system. Vi har nå kommet fram til et forslag til ny fordelingsnøkkel for Viken som 

vi mener er fornuftig.  

Innkjøp av medier: 4 % av bibliotekets mediebudsjett.  

System: 1600 i fastpris + påslag per innbygger (0,25) 

Det sendes ut en forespørsel til alle bibliotekene for å kartlegge mediebudsjetter. Denne sendes ut i 

en egen mail.  

Innhold 
 

Det blir viktig å se på hvordan vi fordeler midlene inn i Viken. E-lydbøkene er dyre, og våre budsjetter 

rekker ikke lenge dersom vi skal gi like muligheter for lån av e-lyd som andre e-bøker.  

For lånerne gir det en opplevelse av at appen er «tom» for innhold.  

For at vi ikke skal gå tom for penger helt i starten av måneden, strammer vi inn på utlån av e-

lydbøker. Låner kan kun låne 1 e-lydbok om gangen, og de kan ikke reserveres. Dette kan vi se 

nærmere på og diskutere videre når vi møtes.  

I februar har vi lagt inn 40 000 i klikk-budsjett og 40 000 på pakker.  

Det har kommet en ny fordelingsnøkkel fra kulturrådet, den finner dere her: 

https://bibliotekutvikling.no/2019/12/11/oppdatert-fordelingsnokkel-for-tildeling-av-kulturfond/ 

Innkjøp  
 

De tre konsortiene har jobbet ulikt med innkjøp av e-bøker. Akershus har jobbet sammen i en større 

innkjøpsgruppe, i Østfold har innkjøpet vært fordelt mellom bibliotek, og i Buskerud har Drammen 

kjøpt inn.  Vi må finne en form som fungerer framover og det vil vi gjøre i fellesskap med dere.       

Fram til det er besluttet hvordan den praktiske delen av innkjøpet skal håndteres videre er det Olga 

Skrinde som kjøper inn pakker. Vi kommer til å legge ut lister over innkjøpte e-bøker på 

hjemmesidene våre. 

Innhold vil bli kjøpt inn fra begge leverandørene, Bokbasen og Bookbites, i starten. Kjøpesummen vil 

bli såpass stor at det vil bli aktuelt med anbudskonkurranse.  
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Arbeidsfordeling/Kontaktinformasjon 
• Innkjøp  

Frem til møtet: Olga Skrinde. Ønsker sendes olgask@viken.no  

• Markedsføring  Vi jobber for å få på plass felles markedsføring for Bookbites i Viken.  

Innspill og ønsker kan sendes til siljest@viken.no og anettev@viken.no  

• Oppretting av nye brukere i BS e-bok.  

Kontakt: ceciliewe@viken.no / anettev@viken.no /elinh@viken.no  

Forbedringsønsker 
Innkjøpet av Bookbites ble foretatt gjennom anbudskonkurranse. Vi har en kravspek som skal innfris. 

Det er fint om dere sender forbedringsønsker til oss så kan vi evt. sende videre – det er et poeng at 

det ikke strider med krav vi har ønsket/ godkjent.  

Statistikk 
Det er tid for statistikk. Vi sjekker ut muligheten for at vi enkelt kan få ut statistikk for alle kommuner 

på en gang, men det er også mulig for dere å hente den fra BSebok. Ta kontakt dersom dere trenger 

veiledning eller har spørsmål. F.eks. til:  

 olgask@viken.no / ceciliewe@viken.no / anettev@viken.no /elinh@viken.no 
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