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Bilag 4. Udkast til mulig implementeringsstrategi 
 

Ud fra de høstede erfaringer i DEFF projektet ”Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source 

Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket”, anføres her konkrete pointer om implementering af et skifte 

fra Aleph til Koha, med udgangs punkt i DTU’s videre arbejde. Dette giver billede af den indviklede proces ved skifte af 

system. 

 

Helt generelt skal det selvfølgelig afklares hvad man ønsker at eksportere fra Aleph til Koha – både hvad angår 

mængder/delmængder inden for datatyper, og for datatyperne generelt (lånere, katalogposter, eksemplarposter, 

lånehistorik, aktive lån, aktive reservationer, gæld/bøder). 

 

Databehandling, eksport og import 

Afsæt tilstrækkelige ressourcer til migrering af data! Der skal være allokeret tid til flere (minimum 3) testmigreringer. 

Initielt: Lav repræsentative skabelon katalog poster, ca 10 (marcXML) som kan importeres i Koha. 

Tilsvarende, prøv at udtrække 10 item poster (CSV)  vha SQL query, brug LOADDATA kommando for at loade i Koha. 

Andre biblioteker har f.eks. loadet katalogposterne i XML og eksemplar posterne via SQL query/udtræk fra Aleph. 

 

Derefter er proceduren for hver testmigrering: 

Eksporter fra Aleph alle katalogposter hver gang, load i Koha (MARCXML, bulkimport).  

Eksporter fra Aleph alle eksemplarposter hver gang (SQL query, eksport som csv-fil). Importer i Koha csv filen vha SQL 

Loaddata kommandoen LOAD DATA INFILE, se https://mypages.lib.ltu.se/AlephToKohaMigrationScriptsInEnglish.html 

 

Det anslås som nævnt, at der skal være minimum 3 testmigreringer inden den endelige migrering. Hver testmigrering 

består af følgende faser: 

1) Eksporter alle poster hver gang, katalogposter (MARCXML, bulkimport) + item poster (export vha SQL query, 

import CSV-fil)  - konvertering, import. 

2) Check i Koha 

3) Slet poster i Koha som angivet her: https://mypages.lib.ltu.se/AlephToKohaMigrationScriptsInEnglish.html 

 

Efter sidste testmigrering: 

1) Frys Aleph som angivet her: http://support.exlibrisgroup.com/articles/Q_A/Putting-Aleph-in-Read-Only-

Mode-during-cutover-to-new-

instance/?q=make+aleph+readonly&l=en_US&c=Product%3AAleph&fs=Search&pn=1   

2) Eksport af alle katalogposter (MARCXML, bulkimport) + item poster (export vha SQL query, import CSV-fil)  - 

konvertering, import. 

https://mypages.lib.ltu.se/AlephToKohaMigrationScriptsInEnglish.html
https://mypages.lib.ltu.se/AlephToKohaMigrationScriptsInEnglish.html
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Vær opmærksom på om der er forkerte tegn i stregkode (eksemplarposter), da det får Load i Koha  af csv-filen til at 

fejle. 

 

Brugerbase 

DTU eksporterer ikke brugerdata fra Aleph – det gøres fra DTU’s egen brugerbase. 

Test hos DTU Bibliotek af brugerbasen:  

1) Eksport af alle DTU-brugere til Koha 

2) Eksport af alle offentlige brugere der har adgang til at låne bøger. Alternativt oprette dem igen i Koha eller 

lade dem (gen)oprette sig. Ikke alle offentlige brugere skal jo oprettes til at låne bøger. 

3) Test af hvordan man i brugerbasen differentierer så kun aktive brugere bliver importeret i Koha? 

 

Servermiljø 

Staging: Virtuelt eller gammelt blade. Eventuelt kan man blot bibeholde det virtuelle miljø der er oprettet under DEFF 

projektet. 

Produktion: Standard blade (nyt – bestilling er i gang som del af generel udskiftning).  

 

Systemopsætning 

I Koha kan lånere kun have én rolle uanset om de er tilknyttet flere filialer. De kan derfor ikke vælge at få tilsendt til en 

filial men selv afhente ved en anden. Det anbefales at sætte rollen til at være identisk med hjemmebibliotek ved 

migrering til Koha. 

I Koha kan vælges afhentningsfilial – det svarer til Aleph-funktionen pickup location ved bestilling af fysisk materiale 

via ”DTU Can’t Findit” forms. 

 

Der skal træffes beslutning om hvad man gør med eksisterende lån i migrationsfasen – (gen)opretter man dem f.eks. 

manuelt i Koha? 

 

Slå QueryFuzzy, QueryStemmming og DisplayFacetCount fra i Koha – det mangedobler søgehastigheden. 

 

Vælg frameworks/maskeposter under selve installationen. 

 

Anvend Koha mailQueue til f.eks. listning af fejlagtige mail-adresser, ændringer i udlånsregler, liste over ”hente på 

hylden” bøger som er reserveret af låner samt ændringer i Koha systemindstillinger. 
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Luk udgående post ned og omdiriger den til mapper /filer, så kan man i test se hvor meget mail der kommer og 

hvordan den ser ud – evt. tilrette mailskabeloner. 

 

Man kan evt hente lånehistorik ud af Aleph og importere den til Koha på en anonym låner, derefter kan man se hvor 

ofte en bog er blevet udlånt – (ikke af hvem). Tag stilling til om der er brug for det til statistik? 

 

Man kan implementere de dokumenttyper og policies der pt anvendes i Aleph.  

 

Det skal sikres at mail-serveren tillader mængden af udgående post fra Koha. 

 

Hvis flere mail-adresser er angivet i Aleph skal de i Koha opdeles i primær og sekundær mail-adresse. 

 

Overvej at importere hele Aleph-databasen til Koha – af sikkerhedshensyn så data kan genskabes og af hensyn til  

statistik fra tidligere år. 

 

Koha understøtter at sende rykkere etc. per sms – træf beslutning om dette i fht. Pris m.v. inden skift af system, hvis 

det ikke er en service biblioteket allerede har. 

 

Koha understøtter ikke pt. at kunne redegøre for gæld i kravbrev til brugere, men f.eks. Halland bibliotek arbejder på 

at indføre dette. 

 

Integration 

Se bilag 5 Koha integration oversigt ”Kohaintegration-architecture.pdf” 

 


