ANNONS I SAMARBETE MED IMCODE

Öppet bokutlåningssystem
sparar pengar till kultur
DET ÖPPNA bokutlåningssystemet Koha är enkelt att sätta upp, ger bibliotek
stor flexibilitet och minskar inlåsningar.
– Det blir dessutom billigare för biblioteken, säger Hillar Loor, vd för imCode
som tillsammans med konsultföretaget Kreablo levererar systemet i Sverige.

personal. Det startades i Nya Zeeland
men finns idag i hela världen.
imCode har leveransansvar med
kundavtal, projektledning, drift och
support. Kreablos specialitet är att flytta
data från äldre system till Koha.
Kohasverige.se:s första större uppdrag var sammanläggningen av 41 biblioteksenheter till Bibliotek Mellansjö, 8
kommuner i Västra Götaland.
Leveransen var i mars 2018.

imCodes VD Hillar Loor berättar att man själv kan sätta upp systemet och använda det.
Då kostar det inget alls – utom ens kunskap och tid.

UNDER 2017 startade Visbyföretaget
imCode sin satsning inom biblioteks-IT. En del folkbibliotek hade berättat
att de befintliga systemen var stängda, dyra och inte gav biblioteken den
flexibilitet som de ansåg sig behöva.
imCode skapade då tillsammans
med konsultföretaget Kreablo samverkansformen “Koha i Sverige – Kohasverige.se” – som levererar det fria och
öppna bibliotekssystemet Koha.
Två år senare är Kohasverige.se
störst i Sverige på öppna biblioteks-

system. Man levererar till ett 100 tal
biblioteksenheter i kommunala, special-, myndighets- och skolbibliotek.
– Du kan själv sätta upp systemet och
använda det. Då kostar det inget alls –
utom din kunskap och tid, säger Hillar
Loor, VD för imCode. Vår affärsidé är
att göra allt du inte själv vill eller kan
göra. Koha fungerar lika bra som, eller
bättre än, de gamla, stängda systemen. Men det kostar betydligt mindre.
Koha är skapat av en community,
urpsrungligen en samling biblioteks-

UNDER VÅREN 2019 startade man
nästa sammanslagning av ca 60 enheter,
i 10 kommuner i Region Västmanland.
– Det här gör oss till den största
leverantören av öppna bibliotekssystem
i Sverige, säger Hillar Loor.
Intresset från de svenska biblioteken är
stort. Öppna system ger biblioteken stor
flexibilitet, minskar inlåsningen till traditionella leverantörer och gör tekniken
billigare.
Till exempel räknar Region Västmanland med att spara in ca 2 miljoner kronor på övergången till Koha. Det
är pengar som kan användas till
många former av kultur.
Kohasverige.se, imCode och Kreablo kommer finnas på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg för att fortsätta
lanseringen av Koha.
– Här finns en möjlighet för alla att
få mer information om en utveckling
mot öppenhet, som går rasande fort,
säger Hillar Loor.
– För oss är det här en riktig succéhistoria. Vi trodde aldrig att systemet
så snabbt skulle få ett så stort genomslag.

