Kan man
ytterligare minska
antalet klick för
att med det
förbättra
ergonomin?

Hur kan man som användare hitta
intuitiva arbetsflöden
för att primärkatalogisera
komplexare poster än
en "enkel
monografi”?

Skulle det gå att
implementera en
automatisk felindikering om man
missar att lägga till
obligatoriska fält
eller delfält?

Jag är
intresserad av hur
ni arbetar framåt
med
tidsbesparande
åtgärder i
gränssnittet.

Går det att tajta
ihop gränssnittet för att
minska behovet
av att alltid
scrolla?

Har ni planer
på att ta fram
mallar för olika
biblioteksnivåer?

Kommer det en funktion där man kan skapa
egna mallar?

Det skulle underlätta
arbetsmiljön för oss i och
med att det blir väldigt
många klick att alltid
behöva "börja från
början".

Ibland får man in väldigt
många klassifikationskoder
när man importerar en post.

Om man bara är intresserad
av endast ett fält,
exempelvis Deweykoden,
vore det bra om man kunde
radera alla andra
klassifikationsfält samtidigt.

Kommer ni att
skapa fler mallar
för manuell
katalogisering?
I så fall vilka?
Och när?

Hur kommer det
sig att katalogiseringsgränssnittet
reagerar olika från
webbläsare till
webbläsare?

Ämnesorden
kommer inte i
bokstavsordning.

Jag skulle vilja
ha mer information om hur vi
som bibliotek
kan dra nytta av
Libris API:er.

Hur fungerar
dataflödet (både
import och export)
mellan Libris och
lokala system
(exempelvis
länkservers)?

Kommer att det
återigen att bli
möjligt för
biblioteken att göra
”Fullständiga
uttag” på egen
hand?

Varför är det så?

Jag undrar om det
finns planer på att
förenkla och
förbättra
navigeringen med
hjälp av ämnesord
och klassifikation.

Hur gör vi så att
rankingmetoderna,
som är väldigt
relevanta för våra
studenter och
forskare, inte bara blir
kuriosa för
sällananvändare?

Hur kommer det
sig att man ibland
hittar poster i
Libris webbsök
som inte finns i
nya Libris?

Tänker ni
använda redan
befintlig data
när ni utvinner verksdata?
Hur kommer
samspelet
mellan verk
och instans
att fungera?

När kan vi
börja länka till
verk, och hur
gör man detta
i verktyget?

Hur ser
planeringen ut
för utveckling
av verksposter?

Jag är intresserad av hur andra
länder och
nationalbibliotek arbetar med utvecklingen av
verksinformation.

Jag arbetar med
katalogisering av avhandlingar och skapar
auktoritetsposter för
forskare. Utifrån det
vill jag veta mer om
auktoritetsformatet.

Länkad data –
berätta mer om hur
det är tänkt!
Hur kommer vårt
arbete att utvinnas och
hur mycket kommer
att skötas maskinellt?

Hur ska vi som
användare
förhålla oss till
konflikten
mellan BIBFRAME och RDA?

Vad är
egentligen
syftet med
länkade
data?

Hur långt kan
vi förvänta oss att
det kommer att
fungera med länkade data i Libris
katalogisering?

Hur kan terminologin förenklas och
gränssnittet förbättras, så att
katalogisatörer
enklare kan förstå
formatet?

