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Introduktion
När beställningsposterna kommer in i BOOK-IT kontrolleras först om katalogposten
redan finns via inskickat ISBN. Om den finns lägger sig exspektansen (B) på den
posten, annars skapas det en enkel och tillfällig katalogpost (lpi-post) som bland
annat baseras på uppgifter från beställningsposten.
Exspektansen syns direkt i såväl Expertsök som BOOK-IT PUB/Axiell Arena och personal
och låntagare kan reservera titeln. Den fullständiga katalogposten kommer in i
systemet antingen efter en liten stund eller dagen efter, beroende på vilken
katalogpostleverantör och importmetod som biblioteket har, eller får importeras
manuellt.

Kort sammanfattning, se även flödesscheman längst bak
1. Katalogpost finns och exspektansen (B) lägger sig på den. Allt klart.
2. Katalogpost finns inte, titelnummer skickas med i beställningsposten: en lpipost skapas med detta titelnummer och katalogpostleverantör (BURK eller
Libris) och exspektansen (B) lägger sig på den. Katalogposten kommer in
enligt den importmetod som biblioteket har och ersätter lpi-posten. Allt klart.
3. Katalogpost finns inte, titelnummer skickas inte med i beställningsposten, en
lpi-post skapas med katalogpostleverantör LOKAL-I och titelnummer som
börjar på 7 och exspektansen (B) lägger sig på den.
BURK-bibliotek: Katalogposten måste importeras manuellt och den
permanenta katalogposten ersätter lpi-posten, om den innehåller ISBN, och
beståndet lägger sig på den importerade och fullständiga katalogposten.
Om lpi-posten saknar ISBN slår du ihop lpi-posten med den permanenta
posten och beståndet lägger sig på den importerade och fullständiga
katalogposten, se Figur 5.
Läs mer detaljerat under rubriken Bibliotek med BURK-poster och bibliografisk
service.
Libris-bibliotek: Om beställningsposten innehåller ISBN kommer det en
katalogpost dagen efter och ersätter lpi-posten med samma ISBN. Om ISBN
saknas måste katalogposten importeras manuellt och därefter slår du ihop lpiposten med den permanenta posten och beståndet lägger sig på den
importerade och fullständiga katalogposten, se Figur 5.
Läs mer detaljerat under rubriken Bibliotek med Libris-poster och batch-import.

Att söka tillfälliga katalogposter i Expertsök
De tillfälliga katalogposterna är stämplade med anmärkningen LPI i fält 597_ _ $a
(BTJMARC1) eller fält 599 _ _ $a(MARC21). Du kan hitta dem genom att ange
sökordet lpi i Expertsök och även filtrera sökningen på enhet/avdelning. Du behöver
ha koll på de beställningsposter som skickades in i BOOK-IT utan titelnummer,
eftersom det då inte har skett någon automatisk beställning av katalogpost utan du
får hämta hem posten manuellt eller katalogisera den (detta gäller inte bibliotek med
Libris-poster när ISBN skickas med i beställningsposten, då kommer katalogposten
dagen efter). Dessa poster har blivit stämplade med katalogpostleverantör LOKAL-I
och du kan söka fram dem genom att ange lokal-i i Expertsök.
Se figur 1 och 2.
Du kan också söka fram lpi-poster utifrån registreringsdatum, även om inte 008-fältet
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finns i posterna längre. Se figur 3.

Figur 1 (BTJMARC1)

Figur 2 (MARC21)
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Figur 3

Bibliotek med BURK-poster och bibliografisk service
Titelnummer finns

Om katalogposten redan finns i databasen så lägger sig exspektansen (B) på den
existerande posten. Matchning sker i första hand på ISBN. Om inte, så skapas en lpipost med inskickade uppgifter som bland annat: titelnummer, författare, titel samt
postleverantör BURK, se Figur 1. Den permanenta katalogposten kommer in
automatiskt och ersätter den tillfälliga katalogposten.

Titelnummer saknas
Det finns det två scenarior.

1. Beställningsposten har ISBN

Om inskickat ISBN finns i databasen, så lägger sig exspektans på befintlig katalogpost.
Annars skapas en lpi-post med lokalt titelnummer som börjar på 7 och
postleverantören ändras till LOKAL-I, exspektans syns på denna post.
Biblioteket får bevaka när det finns en katalogpost att importera från BURK. När
katalogposten importeras ersätts den tillfälliga katalogposten per automatik. BOOK-IT
uppdaterar beställningsposten med det nya titelnumret och postleverantör BURK och
exspektansen blir därmed kopplad till den nya katalogposten.

2. Beställningsposten saknar ISBN

Det skapas en lpi-post med lokalt titelnummer som börjar på 7 och postleverantören
ändras till LOKAL-I, exspektans syns på denna post.
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Biblioteket får bevaka när det finns en katalogpost att importera. Katalogposten
kommer in som ny och det har alltså skapats en dubblett, som du får slå ihop
manuellt (se Figur 6).

Bibliotek med LIBRIS-poster och batch-import
Titelnummer finns

Om katalogposten redan finns i databasen så lägger sig exspektansen (B) på den
existerande posten. Matchning sker i första hand på ISBN. Om inte, så skapas en lpipost med inskickade uppgifter som bland annat: titelnummer, författare, titel samt
postleverantör Libris, se Figur 1. Den permanenta katalogposten kommer in
automatiskt och ersätter den tillfälliga katalogposten.

Titelnummer saknas
Det finns det två scenarior.

1. Beställningsposten har ISBN

Om inskickat ISBN finns i databasen, så lägger sig exspektans på befintlig katalogpost.
Annars skapas en lpi-post med lokalt titelnummer som börjar på 7 och
postleverantören ändras till LOKAL-I, exspektans syns på denna post.
Katalogposten kommer nästa dag från LIBRIS och ersätter lpi-posten per automatik.
Beställningsposten uppdateras med det nya titelnumret och postleverantör
LIBRIS, och exspektansen blir då kopplad till den nya katalogposten.

2. Beställningsposten saknar ISBN

Det skapas en lpi-post med lokalt titelnummer som börjar på 7 och postleverantören
ändras till LOKAL-I, exspektans syns på denna post.
Biblioteket får bevaka när det finns en katalogpost att importera. Katalogposten
kommer in som ny och det har alltså skapats en dubblett, som du får slå ihop
manuellt (se Figur 6).

Slå ihop poster och gallra tomma lpi-poster
Lpi- poster som skapas och av olika skäl inte ersätts automatiskt av den permanenta
katalogposten, kan man slå ihop. Man kan också behöva rensa tomma lpi-poster.

Slå ihop poster
Sök fram de aktuella posterna (Figur 4 + Figur 5). Från träfflistan (Figur 6), markerar du
båda posterna och klickar på knappen Slå ihop, som blivit aktiv. Ett fönster öppnas
(Figur 7) där du tydligt ser vilken post BOOK-IT föreslår att du ska behålla,
radioknappen Behåll post/flytta till är markerad, i detta fall den vänstra posten som är
den permanenta. I exemplet ser du tydligt att den högra posten är stämplad med
$aLPI i fält 597, och det är den posten som ska bort. Klicka på Slå ihop och
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exspektansen och/eller eventuella exemplar och reservationer flyttas från lpi-posten
till den permanenta katalogposten samtidigt som lpi-posten gallras.

Gallra tomma lpi-poster
För att rensa tomma lpi-poster – öppna fönstret Mängd katalogposter, markera
kryssrutan Utan bestånd/order, i fältet T.o.m. anger du ett till och med-datum för när
posterna blivit registrerade i systemet, och i fältet Sökfråga anger du lpi (Figur 8). I
träfflistan (Figur 9) markerar du radioknappen Ta bort post/er och klicka på Ta bort
eller Ta bort alla.

Figur 4, den permanenta katalogposten

Figur 5, den tillfälliga katalogposten (lpi)
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Figur 6

Figur 7
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Figur 8

Figur 9
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Att söka beställningar från en viss leverantör
Om du vill söka fram beställningar från en specifik leverantör gör det du det lättast i
fönstret Mängd beställningar (Figur 10).

Figur 10
I fliken Beställningar kan du via träfflistan se om den fullständiga katalogposten har
kommit. Klicka på ikonen för Expertsök (Figur 11+12).

Figur 11
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Figur 12
Om du behöver ändra format till MARC gör du det i rullgardinsmenyn.

Vid ankomstregistrering – kontrollera om den fullständiga
katalogposten kommit
Sök fram aktuell titel på vanligt sätt. I grupprutan Beställningar, i kolumnen längst till
vänster, ser du en gul markering som betyder att beställningen har skickats in utan
titelnummer och lpi-posten har postleverantör LOKAL-I. Du kan också klicka på ikonen
för Expertsök, för att kontrollera om den permanenta katalogposten är kopplad till
beställningen (Figur 13).
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Figur 13
Ändra till visningsformat MARC om du är osäker på om det är en tillfällig eller
fullständig katalogpost. Exemplet visar att det är en tillfällig katalogpost (LPI),
antingen kommer den fullständiga posten in automatiskt eller så får du importera den
manuellt. (Figur 14)

Figur 14 (MARC21)
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BURK-POSTER - FLÖDESSCHEMA TILLFÄLLIGA
KATALOGPOSTER (LPI-POSTER)
Finns ISBN i beställningsposten?

Ja

Nej

Finns katalogpost med detta ISBN i databasen?

Ja

Nej

Exspektans syns på denna post.

Finns tittelnummer i beställningsposten?

Ja

Ja

LPI-post skapas med inskickat titelnummer
och postleverantör.
Exspektans syns på denna post.

Ja

Nej

LPI-post skapas med
titelnummer som börjar på 7 och får postleverantör LOKAL-I.
Exspektans syns på denna post.

Ja

1. OM beställningsposten/LPI-posten innehåller titelnummer från BURK kommer
BURK-posten automatiskt och ersätter LPI-posten.
2. Ovanstående poster med postleverantör i LOKAL-I: BURK-posten får hämtas
manuellt och finns ISBN ersätts LPI-posten.
3. Ovanstående poster med postleverantör LOKAL-I UTAN ISBN: BURK-posten får
hämtas manuellt och slås ihop med LPI-posten.

EXPERTSÖK

LIBRIS-POSTER - FLÖDESSCHEMA TILLFÄLLIGA
KATALOGPOSTER (LPI-POSTER)
Finns ISBN i beställningsposten?

Ja

Nej

Finns katalogpost med detta ISBN i databasen?

Ja

Nej

Exspektans syns på denna post.

Finns titelnummer i beställningsposten?

Ja

Ja

LPI-post skapas med inskickat titelnummer
och postleverantör. Exspektans syns på
denna post.

Ja

Nej

LPI-post skapas med titelnummer som
börjar på 7 och postleverantör LOKAL-I.
Exspektans syns på denna post.

Ja

1. OM beställningsposten/LPI-posten innehåller ISBN och/eller titelnummer från
Libris kommer Libris-posten automatiskt och ersätter LPI-posten.
2. Ovanstående poster UTAN ISBN: Libris-post får hämtas manuellt och sedan slås
ihop med LPI-posten.

EXPERTSÖK

