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Projektet: Talboken kommer – till 
taltidningsläsare
• Att införa Talboken kommer-tjänsten för taltidningsläsare
• Att tjänsten införs på ett sådant sätt att den även kan erbjudas till 

talboksläsare som inte är taltidningsläsare
• Tjänsten ska vara lättanvänd både för användarna och för biblioteken



Varför Talboken kommer – till 
taltidningsläsare
• MTM och aktuellt bibliotek kan ta ansvar för alla aktiviteter på vägen 

fram till att målgruppen har talböcker i sin konsumtionsutrustning 
(Daisyspelare), dvs tillhandahållandet av daisyspelare, 
iordningställandet av Daisyspelare, tillhandahållandet av talböcker, 
internetdistributionen och användarstödet.

• Det tekniska utvecklingsarbetet är i princip detsamma för 
ovanstående målgrupp som för att resterande potentiella talboken 
kommer låntagare ska kunna använda tjänsten



Varför är Uppsala med?
• Erfarenhet sedan testet 2012-13
• Inarbetat samarbete med MTM
• Möjlighet att utveckla och påverka
• Aktiva låntagare som hör av sig frekvent



Erfarenheter
• Användarna

• Medel på 4,6 på en 5-gradig skala (12 TBK-låntagare)
• ”Väldigt bra! Nästan som science fiction – att bara trycka på en 

knapp så är boken där
• Vill gärna ha en spelare vid sängen för att läsa taltidningen och en 

annan spelare vid fåtöljen för att läsa boken



Erfarenheter fortsättning

• Bibliotek Uppsala
• Tidsvinst i jämförelse med den fysiska talbokshanteringen
• Att följa med i tiden- ett naturligt steg i utvecklingen
• Jämlik service för alla. Postens leverans kan variera beroende på var man 

bor

• MTM
• Det tekniska utvecklingsarbetet med integration mellan taltidningsserver, 

talboksserver, admingränssnitt för bibliotek, Daisyspelare, 
internetdistribution och användarstöd mer komplicerat än förväntat med 
tanke på projektets målsättning om kvalitet

• Biblioteken intresserade även om det fortfarande är mycket CD-hantering 
kvar



Vad händer framåt i projektet

• Tekniska utvecklingsarbetet i tre faser.
• Fas 1: Bibliotek Uppsala (sommaren 2016)
• Fas 2: Bibliotek Uppsala + Bibliotek Malmö + ? (oktober/november 

2016)
• Fas 3: Utvecklingsarbete under Q1 2017 mer bibliotek

• Projektet förlängs under 2017 (ursprungligen 2016)
• Inkludera de som har konsumtionsutrustning och 

internetdistribution från annat håll (ej detaljspecat hur ännu)



Vad händer framåt i Uppsala?

• Informationsträff den 9 februari 2017
• Att servicen ingår i ordinarie verksamhet



Tack för oss!
Frågor?
Ulf Wikman:
Ulf.wikman@mtm.se, 08-580 02 797

Cecilia Stiernstedt:
cecilia.stiernstedt@uppsala.se, 018-727 17 57
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