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• Batch-export
• OAI-PMH
• MARC export API



Batch-export
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• Körs vanligen nattligen

– Men kan också exporteras vecko-, månads eller årsvis samt vid schemalagda enstaka uttag

• Exporterar poster i MARC21

• Åtkomst till filerna via KB:s FTP (eller egen FTP server)

• Parametrar för vad som ska exporteras och regler för viss data bearbetning sker via Batch-export 
gränssnittet: https://libris.kb.se/exportgui/index.jsp

https://libris.kb.se/exportgui/index.jsp


Batchprofiler
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OAI-PMH
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• Ett standardiserat protokoll för överföring av metadata

• Kan hämta poster i flera olika format: MARCXML, RDFXML och JSON-LD

• Kan hämta poster i önskade intervaller, nattligen såväl som varje minut

• Använder inte någon exportprofil

• Hämtning styrs av ett antal parametrar

• Exempel på anrop:
https://libris.kb.se/api/oaipmh/?metadataPrefix=marcxml_includehold_expanded&set=bib:NB&verb=
ListRecords&from=2020-09-01T08:01:00Z&until=2020-09-01T09:00:00Z

https://libris.kb.se/api/oaipmh/?metadataPrefix=marcxml_includehold_expanded&set=bib:NB&verb=ListRecords&from=2020-09-01T08:01:00Z&until=2020-09-01T09:00:00Z


OAI-PMH exempel



MARC export API
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• API för att hämta poster i MARC21-format

• Motsvarande hämtning som batch-exporten, men kan hämtas i önskade intervall

• Använder samma sorts exportprofil som Batch-exporten

• Använder också några få parametrar

• Används av KB för att exportera poster från Libris XL till Webbsök



MARC export API exempel



Dokumentation exportmetoder
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• Generell information och Batch-export: 
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris/att-anvanda-librisdata/postoverforing.html

• OAI-PMH:
https://github.com/libris/librisxl/blob/develop/oaipmh/oaipmh-documentation.md

• MARC export API: 
https://github.com/libris/librisxl/blob/master/marc_export/marc-export-documentation.md

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris/att-anvanda-librisdata/postoverforing.html
https://github.com/libris/librisxl/blob/develop/oaipmh/oaipmh-documentation.md
https://github.com/libris/librisxl/blob/master/marc_export/marc-export-documentation.md


Api:er
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• Libris läs- och skriv-API
• Xsearch
• Z39.50/SRU
• Lånestatus



Libris läs- och skriv-API
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• REST API

• Kan användas för att söka fram, skapa, ändra eller radera poster

• Vissa funktioner kräver autentisering

• Returnerar svar i JSON-LD

• Kan också anropas för ett antal övriga funktioner, exempelvis:

– _findhold hämta en beståndspost till en angiven bibliografisk post

– _compilemarc hämta en sammanslagen post i MARC21

– _remotesearch sök och hämta data från andra källor



Libris läs och skriv-API exempel



Xsearch
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• Xsearch är Libris lättvikts API

• Går mot Webbsök

• Kan söka fram enstaka poster eller träfflistor

• Flertalet olika metadataformat: MARCXML, MODS, JSON etc. – dock inte länkad data (JSON-LD)

• Kan som mest returnera 200 poster i taget



Z39.50/SRU
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• Metoder för att hämta enstaka poster

• Standardiserade protokoll

• Z39.50: z3950.libris.kb.se

• SRU: http://api.libris.kb.se/sru/libris

http://api.libris.kb.se/sru/libris


Z39.50
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• Finns för tjänsterna Libris Webbsök, Swepub
och Uppsök

• Hämtar poster i MARC21, sammanfattade 
(brief) eller fullständiga (full)

• Som default hämtas alla siglers lokala fält till en 
post

• Det är möjligt att ange sigelselektering för att 
endast få med fält från önskade sigel

– Kontakta Libris kundservice för att anmäla 
intresse för detta

• Finns för Libris Webbsök och Swepub

• Returnerar poster i XML

• Stöd för formaten MARCXML, DC och MODS

SRU



Lånestatus
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• Ett anrop från Libris Webbsök mot det lokala bibliotekssystemet

• Visar materialets tillgänglighet i realtid (s.k. RTAC)

• Två metoder: skript som returnerar XML eller uppslag mot Z39.50

• Länk administreras i Biblioteksdatabasen



Dokumentation api:er

2020-11-04

• Libris REST API:
https://github.com/libris/librisxl/blob/master/rest/API_sv.md

• Xsearch:
http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp

• Z39.50/SRU:
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris/att-anvanda-librisdata/postoverforing.html

• Lånestatus:
https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a43cc/1555822604043/lanestatus_11.pdf

https://github.com/libris/librisxl/blob/master/rest/API_sv.md
http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris/att-anvanda-librisdata/postoverforing.html
https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a43cc/1555822604043/lanestatus_11.pdf


Vad har hänt det senaste året?
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• Arbete i Libris XL har genomförts för “dela upp” data i mindre bitar à att länka mera

• Exporterna gick långsammare då mer data behövde sammanfogas vid export

• Version 1.19 har flera förbättringar av exporter vad gäller hastighet och utsökning



Arbete framåt

• KB kommer under våren 2021 att se över Libris import- och exportflöden

• Förbättrad dokumentation och paketering av exportmetoder och api:er

2020-11-11
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