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Boktips.net – manual
Villkor och rollfördelning
Boktips.net är en del i samarbetet Öppna Bibliotek.
Öppna Bibliotek är en gemensam tjänst för Sveriges bibliotek som syftar till att möjliggöra
delning av de nya digitala mervärdena - användarnas betyg, recensioner, etiketter/taggar etc
samt bibliotekspersonalens mediebeskrivningar/boktips, teman, listor etc.
Sedan projektet Öppna Bibliotek avslutades 2012, driftas den bakomliggande tekniska
infrastrukturen (databas och APIer) av Kungliga Biblioteket. Det sker för närvarande
ingen teknisk utveckling av de bakomliggande systemen, men det går fortfarande bra
att dela boktips via de lösningar Boktips.net erbjuder.
Öppna Bibliotek ger tillgång till s.k. APIer för att både skriva till och hämta information från
en gemensam databas – för mer information om APIerna vänd er till libris@kb.se.
Boktips.net erbjuder gränssnitt för att dela bibliotekens boktips via Öppna Bibliotek. Det
innebär att bibliotek får möjlighet att lägga in och visa boktips utan att behöva bygga
gränssnitten själva.
Att vara med i Boktips.net innebär också ett åtagande – bibliotek som är med i
boktipssamarbetet förväntas bidra med boktips. Deltagande bibliotek godkänner också att
boktipsen publiceras i olika sammanhang; på webbplatsen www.boktips.net, på enskilda
biblioteks webbplatser och kataloger, etc.
Användningen av information som delas via Öppna Bibliotek styrs av en Creative Commonslicens (samma licens som Boktips.net använt tidigare), som godkänner återpublicering i ickekommersiella sammanhang så länge upphovsmannen anges och texten inte bearbetas.
Läs mer på: http://api.oppnabibliotek.org/licens.html

Roller i Boktips.net
Den centrala administrationen sköts av Kultur i Väst. Detta innebär att lägga upp lokala
administratörer, uppdatera webbplatsens statiska sidor och hjälpa biblioteken med
publiceringsfrågor.
Varje deltagande bibliotek bör ha en lokal administratör, som
• lägger upp lokala användare,
• sätter sig in i de olika publiceringsalternativ som står till buds,
• underhåller biblioteksinformationen på Boktips.net (dynamisk länk till katalog m.m.),
• vägleder och instruerar lokala användare,
• är kontaktperson som tar emot och vidarebefordrar information till de egna
skribenterna.
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Lokala användare skriver boktips. De behöver inte vara bibliotekarier eller ens anställda av
biblioteket (det är upp till varje bibliotek att bestämma). De skriver dock i bibliotekets namn;
vid varje boktips står: ” Tips av: XXX YYY från ZZZ-biblioteket”.
Rollen styr de menyval som finns tillgängliga när man loggat in på Boktips.net.
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Att lägga in boktips
Inloggning
Logga in genom att klicka på länken ”Logga in” till höger i sidfoten (på www.boktips.net).
När du är inloggad kan du ändra dina personliga uppgifter genom att välja länken ”Ändra
profil” i sidhuvudet.

Reservera boktips
För inloggade användare visas ”Boktips som ska tipsas (ej färdiga för publicering)” på
förstasidan. Detta ger information om att en användare avser att skriva om en bok, men det
hindrar inte andra att skriva om samma bok.
Gör så här om du vill ”reservera” en bok.
1. Välj Boktips/Nytt i huvudmenyn
2. Skriv in (minst) boktitel och ISBN
3. Kryssa i Reservera bok (längst ned på formulärsidan)
4. Klicka på Skapa boktips
Din reservation visas nu på förstasidan (tillsammans med eventuella övriga). Dina
reservationer är klickbara och öppnar boktipsformuläret.

Publicera boktips
1. Välj Boktips/Nytt i huvudmenyn (eller klicka på tidigare gjord reservation)
2. Skriv in uppgifter i inmatningsfälten.
3. Vid Författare, Valfria nyckelord och Signum finns möjlighet att hämta sådant som
tidigare skrivits in.
4. När tidigare inlagda Valfria nyckelord visas (genom att klicka på knappen ”Hämta
valfria nyckelord”) listas dessa efter frekvens, siffrorna anger hur många gånger
nyckelordet använts.
5. Val av Ålder målgrupp bör göras för varje boktips, vid val av ”barn-tonår” visas även
underkategorier.
6. Bilder kan laddas upp. Dessa måste dock först ligga på den egna hårddisken.
7. Leta reda på bilden genom knappen ”Bläddra”, ladda därefter upp bilden genom
knappen ”Koppla bild”
8. Det finns möjlighet att förhandsgranska ett boktips innan det publiceras – välj
knappen ”Visa boktips”.
9. Kryssa i Publicera bok (kryssa ur Reservera boktips om den tidigare varit vald)
10. Klicka på Skapa boktips

Ändra boktips
Välj Boktips/Ändra i huvudmenyn. Endast de boktips du har rätt att redigera visas.
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Verk kontra utgåvor
I datamodellen för Öppna Bibliotek finns en hierarki där böcker med samma titel och
författare utgör samma verk. Varje verk kan sedan ha olika utgåvor (skilda ISBN för pocket
respektive inbunden etc). När man lägger in ett boktips är en del av informationen på verknivå och annan på utgåve-nivå.
Det här innebär konkret att val av åldersgrupp påverkar alla böcker av samma verk, dvs
informationen uppdateras även för tidigare inlagda boktips av samma bok. Och inlagda
nyckelord kommer att adderas och visas på alla utgåvor av samma verk.
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Lokala administratörer
Den lokale administratören lägger upp användare, uppdaterar information om det egna
biblioteket och vägleder och instruerar användare (boktipsskribenter).

Inloggning
Logga in genom att klicka på länken ”Logga in” till höger i sidfoten (på www.boktips.net).
När du är inloggad kan du ändra dina personliga uppgifter genom att välja länken ”Ändra
profil” i sidhuvudet.

Lägga upp användare
Gå till Administrera/Ny användare i huvudmenyn.
• Ange användarnamn
• Ange lösenord eller klicka på knappen Generera för att skapa lösenord. Oavsett
metod kan användaren efter inloggning via länken ”Ändra profil” i sidhuvudet välja
ett eget valfritt lösenord.
• Ange förnamn, efternamn och epostadress.
• I fältet ”Informationssida” kan en länk läggas in till boktipsskribentens ev.
presentationssida på bibliotekets webbplats (valfritt). I de fall en informationssida är
angiven blir skribentens namn klickbart vid publicerade boktips.
Ex: Tips av: Sune Sunesson från XYZ-biblioteket
Länken till informationssidan kan användaren själv ändra via ”Ändra profil” efter
inloggning.
Som lokal administratör kan du bara lägga upp lokala användare (boktipsskribenter) för det
egna biblioteket. Om ni vill ha fler biblioteksadministratörer, kontakta
orjan.hellstrom@kulturivast.se
För att ändra en användares uppgifter, gå till Administrera/Ändra användare i
huvudmenyn. Varje gång en användare läggs till eller uppgifterna ändras skickas ett
automatgenererat mail ut (dessa kan dock ibland fastna i kommunala spamfilter).
Det finns en poäng med att varje boktipsare har en egen inloggning (eftersom boktipsarens
namn publiceras och för att funktionen ”Fler tips av samma skribent” ska vara meningsfull).

Biblioteksinformation
Gå till Administrera/Ändra biblioteksinfo i huvudmenyn.
Biblioteks-id
Varje bibliotek har ett eget id-nummer (kan inte ändras). Siffran används för att styra att rätt
biblioteksinformation hämtas när biblioteket använder olika lokala lösningar. Se mer om olika
publiceringsalternativ på sidan 6ff.
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Biblioteksnamn
Kan vid behov ändras eller korrigeras.
Dynamisk söksträng
Här styrs hur länkning sker från ett boktips till den egna katalogen.
Länk kan skapas genom författarens efternamn och boktitel eller ISBN, använd följande
variablar: TERM1 = Boktitel, TERM2 = Författare efternamn, TERM3 = ISBN (TERM1 etc
måste skrivas versalt).
Olika teckenstandard (ISO 8859-1 eller UTF-8) kan väljas. På så sätt är titel- och
författarlänkning möjlig med alla bibliotekssystem.
Kultur i Väst hjälper gärna till med problemlösning – det är dock det enskilda bibliotekets
ansvar att bevaka att länkningen fungerar.
Informationssida
I fältet anges länk till bibliotekets hemsida (valfritt). I de fall en informationssida är angiven
blir bibliotekets namn klickbart vid publicerade boktips.
Ex: Tips av: Sune Sunesson från XYZ-biblioteket

Statistik
Den lokale administratören kan se hur många boktips som producerats av det egna biblioteket.
Gå till Administrera/Statistik i huvudmenyn.

Ändra boktips
Välj Boktips/Ändra i huvudmenyn. Som lokal administratör kan du redigera alla boktips från
ditt bibliotek.
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Publiceringsmöjligheter
Gemensam webbplats
Alla boktips som delas via Öppna Bibliotek publiceras på webbplatsen www.boktips.net. Vid
varje boktips finns länkar till lokala bibliotekskataloger. Länkarna genomför sökningar i de
lokala katalogerna för att ge svar på frågan om boken finns inne eller ej. Dessutom finns på
webbplatsen RSS-kanaler som visar de senaste 10 boktipsen för barn-tonår respektive vuxna
(även unika RSS-flöden kan skapas).

Lokal publicering
Det finns olika alternativ för att visa boktips på det egna bibliotekets webbsidor. Tanken är att
det ska finnas en lösning för alla, oavsett budget och teknisk kompetens.
1. Bibliotekets egen sida (och RSS-flöde) på Boktips.net
Det bibliotek som deltar i samarbetet får möjlighet att ha en egen sida på www.boktips.net.
Sidan kan genom dynamiska länkar visa olika listningar (mer information om dynamiska
länkar se nedan) av boktips och kataloglänken leder bara till den egna katalogen. Sidan har ett
standardutseende, dock finns möjlighet att lägga in valfritt sidhuvud.
Se exempel (som en sådan sida kan se ut för Kungälvs bibliotek):
http://www.boktips.net/kungalv/index.php?q=&search=true&page=1&tipper=&t=&ff=&fe=
&i=&u=&ag=&a=&k=&b=15&libraryid=&search=true
Utöver att skapa dynamiska länkar till boktipslistningar på den egna hemsidan krävs alltså
inget som helst tekniskt arbete av biblioteket.
Se exempel på hur Bibliotek i Väst arbetar med dynamiska länkar till sin boktipssida
(inlänkad via iframes): http://biv.se/web/arena/128
På motsvarande sätt kan biblioteket få tillgång till en RSS-sida på www.boktips.net, länkarna
i RSS-flödet pekar mot bibliotekets boktipssida. Ett RSS-flöde gör det möjligt för användaren
att prenumerera på boktips och kan även visas upp på olika webbsidor.
Även RSS-sidan kan förses med dynamiska egenskaper och lista ett valfritt urval av boktips.
För mer information kontakta orjan.hellstrom@kulturivast.se
2. Ytterligare möjligheter
Öppna Biblioteks APIer ger nya och stora möjligheter att bygga såväl inmatnings- som
visningsgränssnitt mot den information som delas. I vissa system finns moduler förberedda t.ex. finns i Axiell Arena en modul som kan visa upp boktips i anslutning till katalogpost.
För många bibliotek som deltar i boktipssamarbetet kan en blandform säkert vara intressant;
att använda Boktips.net:s gränssnitt för att lägga in boktips och Öppna Biblioteks APier för att
bygga skräddarsydda lokala lösningar för visning av boktips.
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Mer information om APIerna finns på: http://api.oppnabibliotek.org/Oppna_Bibliotek__Anvandardokumentation_for_utvecklare_-_Publicerad_2012-04-19__API_Version_3.5.0.pdf
För ytterligare API-dokumentation och mer information, vänd er till libris@kb.se.

Dynamiska länkar
På det fysiska biblioteket skyltas det ofta med böcker, det kan vara nyinköpta böcker, böcker
kring aktuella teman etc. Skyltningen ger besökaren idéer och tips om böcker som han eller
hon kanske inte skulle komma på tanken att söka efter i katalogen.
Ovanstående publiceringslösningar ger liknande möjligheter att skylta med böcker på webben,
ett sätt att marknadsföra bibliotekets bestånd. Även om det är möjligt för användaren att på
www.boktips.net (eller bibliotekets lokala boktipssida) söka efter boktips, är det nog mer
fruktbart att se det som ett verktyg för biblioteken att visa boktips.
En dynamisk länk innebär att man, istället för att länka till en statisk webbsida, utför en
sökning varje gång man klickar på länken, vilket innebär att man får en aktuell träfflista
utifrån de sökparametrar som valts.
På detta sätt kan alla typer av listningar göras, och från bibliotekets hemsida kan länkar finns
som ger tips om böcker för vuxna, för barn, deckare, ett visst författarskap, om ett visst land
etc.
Följande sökparametrar kan användas på den egna boktips- och rss-sidan (enligt punkt
1 ovan):
q=x
page=x
order=title
sort=asc
t=giftas
ff=august
fe=strindberg
i=Lindenbaum
u=2005
ag=1
a=1

valfri sökterm, t.ex. signum eller ord i
recensionstext (kan kombineras med libraryid
men inte med övriga parametrar)
vilken sida i sökresultatet
vad sökningen ska sortera efter; val är - title,
author, year, date
sortera stigande eller fallande; val är - asc,
desc
sökning på boktitel; anges som en sträng
sökning på författare, förnamn; anges som en
sträng, t.ex. August
sökning på författare, efternamn; anges som
en sträng, t.ex. Strindberg
sökning på illustratör; anges som en sträng,
t.ex. Lindenbaum
sökning på utgivningsår
sökning på åldersgrupp; anges med en siffra:
1 = barn-tonår, 2 = vuxna
underkategori ålder barn-tonår;
www.boktips.net
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k=Djur
b=x
libraryid=x
tipper=x

1=0-6 år
2=7-9 år
3=10-12 år
4=13-16 år
sökning på nyckelord
Biblioteksid, styr att rätt information om
biblioteket hämtas (kataloglänk etc)
Sökning på alla boktips från ett visst
bibliotek
sökning på boktipsare, anges med skribentens
användarnamn

För att göra en dynamisk listning:
1. Gå till bibliotekets boktipssida (i detta exempel Kungälvs):
http://www.boktips.net/kungalv/index.php
2. Klicka på sök-knappen utan att skriva in något sökord, alla boktips visas (senast
inlagda först):
http://www.boktips.net/kungalv/index.php?q=&search=true&page=1&tipper=&t=&ff
=&fe=&i=&u=&ag=&a=&k=&b=15&libraryid=&search=true
3. I den webbadress som nu visas finns alla parametrar utskrivna, modifiera den genom
att lägga till lämpligt sökord, t.ex. visa alla boktips med nyckelordet deckare:
http://www.boktips.net/kungalv/index.php?q=&search=true&page=1&tipper=&t=&ff
=&fe=&i=&u=&ag=&a=&k=deckare&b=15&libraryid=&search=true
4. Skapa lämplig länk på hemsidan (t.ex. ”Deckartips” i exemplet ovan) till den
dynamiska listningen.
5. Gör på motsvarande sätt för att skapa dynamiska RSS-flöden.
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