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Idéen 
Idéen tar utgangspunkt i en av bibliotekets kjernevirksomheter – lån av bøker. 

I tillegg til selve lånefunksjonen ønsker vi å utvide bibliotekets horisont og underbygge deres 

”prosjektmotto” – Få biblioteket ut av biblioteket. 

Med lånefunksjon som grunnmur ser vi et stort potensiale med en mobilapplikasjon, som ved 

hjelp av en skreddersydd sosial plattform skal kunne brukes som et praktisk 

markedsføringsverktøy hvor studentene faktisk gjør markedsføringen for biblioteket. 

 

Kort fortalt går idéen videre ut på å dele lånehistorikk med andre mennesker. 

Den sosiale biten av applikasjonen inkluderer funksjoner som for eksempel: 

• Omtaler av bøker, tidsskrifter, artikler etc. 

• Rating 

• ”Likes” 

• Vennetips 

 

I tillegg kan det være aktuelt å adoptere sentrale funksjoner benyttet i nettbutikker, 

applikasjonsbutikker etc. som for eksempel kuraterte lister. Slike lister er svært populære og 

gjør innhold enklere å finne. De kan for eksempel inneholde: 

• Bøker, tidsskrifter, artikler merket ”Professoren anbefaler”, eller noe i den duren 

• Topp 25 

• Fremhevede produkter 

• ”Relaterte produkter” – lister basert på din lånehistorikk 

 

For øvrig tenker vi også å bygge videre på bibliotekets kjernevirksomhet. 

Per i dag er det mulig både å fornye lån og ”stille seg i kø” for utlån gjennom BIBSYS.  

Dette er noe en mobilapplikasjon av denne kaliber definitivt kan inneholde. 

 

Bøker, tidsskrifter, artikler etc. er plassert rundt om i biblioteket basert på ulike 

sorteringskriterier. Disse kriteriene finnes også i BIBSYS, noe som vil si at man i teorien kan 

lokalisere f.eks. en bestemt bok fra en ekstern enhet koblet til internett. Vi mener at denne 

funksjonaliteten bør implementeres i en mobilapplikasjon. I praksis vil dette si at man kan 

være mobil (gå rundt i biblioteket) og bruke applikasjonen som en veiviser helt til man finner 
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denne bestemte boken. I første omgang tenker vi å se på mulighetene for å utarbeide skisser 

til en slik løsning. 

 

En enkel, men intuitiv funksjon for pensumsøk er også trolig ettertraktet. 

For pensumbøker (og alle andre bøker, tidsskrifter, artikler) kunne det også vært aktuelt med 

en kjøpsfunksjon med priser hentet fra Amazon og/eller Akademika. 

 

I tillegg til ovennevnte idéer er vi også interessert i RFID-teknologi. 

All informasjon som finnes i det sosiale nettverket rundt en bestemt bok, tidsskrift, artikkel 

etc. kan også hentes frem ved hjelp av RFID-brikker og –lesere. 

Vi er relativt privilegerte og har tilgang på utstyr for å utvikle, teste og prototype for denne 

idéen.  

Metode 
Tett koblet opp mot utvikling, brukertesting og prototyping er planen å benytte både 

kvalitative intervju (for dybde) og kvantitative undersøkelser (for bredde) slik at vi 

kontinuerlig ivaretar bibliotekets (og studentenes) interesser. 

 

Videre planlegger vi High Fidelity design av prototype med avanserte skjermbilder. 

Adobe Illustrator, Photoshop og InDesign vil sannsynligvis bli våre primærverktøy for design. 

For selve prototypingen av en interaktiv applikasjon, men med nedsatt funksjonsevne, er den 

midlertidige planen å benytte utviklingsverktøyet PhoneGap. 

PhoneGap er en kombinasjon hvor selve innholdet i applikasjonen er web-basert kode, men 

som implementeres i og til slutt oppfører seg som en native applikasjon. 

 

I forhold til litteratur tenker vi hovedsakelig å støtte oss på boken ”Interaction design – 

Beyond Human-Computer interaction” av Rogers, Sharp og Preece. På nåværende tidspunkt 

vil vi gjøre ytterligere research på mer spesialisert litteratur; artikler, masterpensum etc. 

 

 

 



INF5261 – ”Wonder document” | Espen Johnsson, Martin Braaten Grina 

4 

Mål 
• Øke utlån 

• Fylle et sannsynlig ”hull” i bibliotekets markedsføringsstrategi 

• Promotere bøker, tidsskrifter, artikler etc. på en alternativ (og gøy) måte 

• Tilføre nytteverdi for både studenter, men også for vitenskapelige og administrative 

ansatte 

Gruppemedlemmer 
Espen Johnsson 

Martin Braaten Grina 


