Create a more human library
RFID 501: Lyckad implementering av RFID
Ni har läst om RFID (radiofrekvensidentifiering) och sett hur det fungerar. Ni
har bestämt er för att det är rätt för ert bibliotek och nu vill ni implementera
det. Hur kommer ni fram till vilket slags RFID-system som fungerar för er?
Hur går ni till väga för att finansiera och implementera systemet? Och hur
skyddar ni er investering?
Arbetet med att utforma och implementera ert RFID-system är ingen liten
uppgift, men både större och mindre bibliotek har upptäckt att fördelarna
lätt överväger nackdelarna. Och de kunskaper som är allra viktigast för att
ni ska lyckas – förmågan att göra noggranna efterforskningar, lyssna på
kundernas behov och kommunicera tydligt – är samma kunskaper som
duktiga bibliotekarier besitter och använder varje dag.
En typisk implementering kan delas in i fyra steg:

Steg 1: Utforma systemet
Kunder och bibliotekarier uppskattar RFID-system eftersom de upplever
det som att det inte kräver någon ansträngning: det är pålitligt, effektivt
och osynligt. Det fungerar i bakgrunden och integreras problemfritt i de
dagliga aktiviteterna.
Den där känslan av att ingen ansträngning krävs är ofta ett resultat av
att bibliotekarier och biblioteksledning har gjort en riktig ansträngning när
de planerat och implementerat RFID-systemet. Ofta har de haft ett nära
samarbete med kunder, andra bibliotekarier, försäljningsrepresentanter,
arkitekter och leverantörer.De måste dessutom övervaka alla efterforskningar
och analyser, fastställa målen för det nya systemet och fatta de slutgiltiga
besluten om projektets omfattning, budget och tidsplan.
Det finns fyra tumregler som kan vara till hjälp för bibliotekarier och
styrelseledamöter som för första gången ska utforma ett RFID-system i ett
befintligt eller nytt bibliotek:
• Ha kunskap om hur verksamheten fungerar idag. Ett välfungerande
RFID-system måste ta med den aktuella verksamheten i beräkningen.
Biblioteket bör börja med att skapa en överblick över den aktuella
utlåningssituationen, hur ofta kunderna behandlar sitt eget material,
hur lång tid det tar för material att återplaceras på rätt hylla efter
återlämningen, procenttalet för förlorat material samt typiska siffror för
personaltätheten. Dessutom ska personalen ta fram en ”processkarta”
som detaljerat beskriver hur materialet flödar in i och ut från biblioteket,
vad bibliotekarierna lägger ner tid på, de aktuella säkerhetsrutinerna
samt de aktuella rutinerna för inventering och hyllavläsning. Uppgifter
om ILS-systemet (Integrated Library System) måste ingå. Hur används

ILS-systemet och vilka rapporter skapas (till exempel om förlorat och
saknat material eller material som försvunnit men som en kund hävdar
har lämnats tillbaka)? Den informationen kan också vara bra att ha
när det är dags att presentera planerna för dem som fattar beslut om
finansieringen. Översikten bör även omfatta den aktuella verksamhetens
”flaskhalsar”. Vad fungerar inte i dagsläget? Vad måste förbättras enligt
kunderna?
• Ha kunskap om vad ni vill göra. Många bibliotek har svårt att sätta
upp mål för sin verksamhet. För detta krävs en bedömning av vilka
förbättringar som behövs i verksamheten som den ser ut idag och en
uppskattning av samhällets framtida behov och förväntningar. Bibliotek
kan ibland utnyttja planer och rapporter från andra samhällsinstitutioner
(till exempel byggnadsnämnden i kommunen eller länet) för att
få detaljerad information om väntad befolkningstillväxt och andra
trender. Även om de specifika omständigheterna kan variera tror
många bibliotek att utlåningen kommer att öka (i vissa fall till och
med öka kraftigt), utan att budgeten ökar på motsvarande sätt. Alla
visioner om den framtida verksamheten ska omfatta en diskussion om
säkerhetskrav, särskilt i samband med elektroniska medier som ofta
stjäls, som cd- och dvd-skivor.
• Skaffa kunskap om teknologin. Biblioteksledning och personal måste
sätta sig in i RFID- systemets funktioner, olika etikettstandarder och i
synnerhet etiketternas pålitlighet. Försäljningsrepresentanter kan vara
nog så hjälpsamma men informationen ni får från dem bör kompletteras
med undersökningar från andra källor, samtal med personal på andra
bibliotek, uppgifter om hur lång tid konverteringen tog, kostnader för de
etiketter som används samt leverantörernas resultat. På branschmässor
är det möjligt att få en översikt över vilka produkter som finns tillgängliga.
De flesta leverantörer kan också skicka utrustning till biblioteket så att
personalen kan testa den i praktiken.
• Utforma ett system, inte en inköpslista. Komponenterna i RFIDsystemet måste integreras sinsemellan samt med bibliotekets ILSsystem och lokaler. Garantin ska täcka systemet, inte enskilda delar i
utrustningen. När bibliotekets anställda skriver specifikationerna ska de
ange de funktionella (och inte de tekniska) kraven. Ange till exempel
en prestandaegenskap, inte en etikettfrekvens. Många leverantörer har
kontrollistor som kan vara bra att ha när ni skriver specifikationerna.
Listorna kan vara en god hjälp, men bibliotekspersonalen ska insistera
på att ge en detaljerad beskrivning av varje krav. De måste känna att de
kan förklara hur allt det som står i specifikationerna tillför värde.

Steg 2: Säkerställ finansieringen
Ofta är beslutet om att implementera ett RFID-system en del av ett
större beslut om att renovera en befintlig anläggning eller bygga en
ny. Om så är fallet kanske finansieringen av systemet redan ingår i
budgeten. Ibland drivs införandet av RFID-teknik av en önskan om att
fortsätta erbjuda en tjänst av hög kvalitet trots att utlåningen ökat medan
personalnivåerna är samma som tidigare, och i sådana fall måste en
separat finansieringsansökan göras.
Oavsett vilken situation som gäller förväntas bibliotekarierna kunna
motivera investeringen i ett RFID-system. Ni bör börja med att begära en
preliminär offert (vilket ni kan göra av de flesta leverantörer) för att få fram
en ungefärlig kostad för systemet. Motiveringen ska också visa bibliotekets
aktuella värde för samhället (med hjälp av de uppgifter som samlades in
när systemet utformades) samt de fördelar som ett RFID-system skulle
medföra. (En fullständig beskrivning av fördelarna med RFID finns i RFID
401 på www.3M.com/library.)
En grundläggande lönsamhetsanalys kommer vanligtvis att visa att ett
RFID-system betalar sig självt inom några år. (3M har verktyg som kan
komma till hjälp när ni ska räkna ut avkastningen från en investering i
självbetjänings- eller säkerhetsutrustning. 3M:s svinnkalkylator finns
tillgänglig online. Kontakta närmaste försäljningsrepresentant om ni vill
veta mer om hur ni kan använda kalkylatorn från 3M™ för att beräkna
investeringsavkastningen på SelfCheck™-system.
Möjligheterna till ny finansiering varierar beroende på bibliotekets ledning
och dess prioriteringar. Ni kan förbättra era finansieringsmöjligheter genom
att ta fram flera olika förslag, till exempel ett som gäller ett fullständigt
system och ett annat som gäller ett system som kan installeras med
en begränsad budget (ni kan exempelvis utforma ett automatiskt
materialhanteringssystem men inte räkna med kostnaden för att
förverkliga det). En kompetent leverantör bör kunna utforma ett system
som kan verkställas i olika steg, så att nya komponenter kan integreras när
omständigheterna tillåter nya inköp.
Finansieringsarbetet kräver efterforskning om gällande regler och
bestämmelser. De bestämmelser som gäller för finansiering inom
den offentliga sektorn börjar bli mer flexibla, men det är fortfarande ett
komplicerat område och det kan finnas strikta regler om huruvida medel får
flyttas från driften av verksamheten till kapitalinvesteringar i ny utrustning.
I de flesta fall krävs en anbudsinfordran. En alternativ finansieringsstrategi
kan vara att leasa systemet.

Steg 3: Välj en leverantör
Bibliotekspersonalen tar oftast kontakt med leverantörer tidigt under
projektets utformningsfas. Leverantörerna kan då redan i ursprungsskedet
ge vägledning om fördelarna med RFID-system, processen med att
kartlägga den aktuella verksamheten samt vanliga strategier för planering
och implementering. Naturligtvis tillhandahåller leverantörerna också
produktinformation och budgetförslag.
Så småningom måste biblioteket utvärdera de konkurrerande leverantörerna

och välja en samarbetspartner för RFID-projektet. Det finns olika rutiner
för hur en leverantör väljs, beroende på stadens eller länets regler och
projektets natur. I vissa fall har ekonomiska medel tilldelats redan innan
utformningsarbetet påbörjas, i andra fall kan finansieringen inte godkännas
förrän det finns en formell offert från en specifik leverantör.
Precis som med alla större investeringar kan valet av en RFID-leverantör vara
ett komplicerat beslut. Det finns flera tumregler som biblioteken kan följa:
• Jämför garantierna. Det kan finnas stora skillnader mellan de
garantier som leverantörerna erbjuder. Biblioteket måste gå igenom
garantierna för utrustning och etiketter, och garantierna för etiketter bör
granskas extra noga. Vissa leverantörer erbjuder billiga lösningar med
etiketter som utformats för användning på relativt kort sikt (till exempel
sådana som används inom detaljhandeln). Etiketter som utformats för
användning på bibliotek ska garanteras samma livslängd som materialet
de fästs vid. (En beskrivning av etiketternas kvalitet och pålitlighet finns i
RFID 401 på www.3M.com/library.)
• Jämför certifieringar. I många länder finns det myndigheter som
säkerställer att krav på hälsa, säkerhet och miljö efterlevs. I andra länder
fyller oberoende certifieringsorganisationer denna funktion. I USA och
några andra länder är Underwriters Laboratories (UL) den ledande
certifieringsorganisationen som kontrollerar att säkerhetsföreskrifterna
kring elektriska produkter efterlevs. Bibliotek i USA bör tänka på att
föreskrifterna från OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
anger att all utrustning ska vara certifierad av UL eller en liknande
organisation. (En beskrivning av certifiering från fristående organisationer
finns i RFID 301 på www.3M.com/library.)
• Jämför de skriftliga åtagandena. Produktgarantierna är bara
en del av RFID- leverantörens ansvar gentemot kunden. Utöver
dessa ska leverantören skriftligen åta sig att utföra regelbundna
systemuppgraderingar som motsvarar utvecklingen inom teknik eller
biblioteksvetenskap. Biblioteket bör kunna förvänta sig att leverantören
skriftligen garanterar att man inom rimlig tid ska tillhandahålla den
uppgraderade programvara som krävs för att etiketter och utrustning ska
bli kompatibla med en ny global standard. Under övergången till den nya
standarden kommer de flesta bibliotek att genomgå en period då deras
samlingar innehåller både gamla RFID-etiketter (som inte är kompatibla)
och nya etiketter som är anpassade till den nya standarden. Biblioteken
måste försäkras om att deras RFID-system förblir funktionsdugligt under
denna övergångsperiod, som kan vara i månader eller år. (En beskrivning
av nya standarder finns i RFID 301, och en mer detaljerad beskrivning
finns i RFID på www.3M.com/library)
• Skaffa oberoende bekräftelser. Leverantörerna själva är inte alltid
de bästa bedömarna av hur väl deras utrustning eller service efter
försäljningen fungerar eller av utrustningens driftsäkerhet. Be att få en
lista med deras kunder från de senaste två till fem åren. (Nyare kunder
kan ge information om utrustningens aktuella funktioner och prestanda
medan äldre kunder kan berätta om service och systemets pålitlighet.)
På de flesta bibliotek diskuterar man gärna sina erfarenheter av RFID,
och de anställda kan ibland ge värdefulla förslag om utformning och
implementering.

• Jämför servicekontrakten. Kvalificerade leverantörer bör kunna
erbjuda ett långsiktigt servicekontrakt. Det här är en extra utgift men de
flesta bibliotek anser att det är en klok investering. (Utan ett serviceavtal
kan bibliotek tvingas utnyttja sitt ”reservkapital”, vilket ofta inte finns
eller får användas för reparationer.) Kontrollera att serviceavtalet
tydligt anger förväntningarna. Dessa bör omfatta fjärrhjälp för enklare
programvaruproblem och en garanti för support på plats inom rimlig tid
(av en fabriksutbildad tekniker som har med sig ett lager med vanliga
reservdelar) för svårare problem. Villkoren för support på plats kan
variera beroende på var biblioteket ligger. Leverantören bör kunna ange
specifika svarstider för specifika geografiska områden – ett rimligt krav
för de flesta platser är att support ska finnas på plats inom tjugofyra
timmar under ordinarie arbetstid. Leverantören bör också kunna visa
statistik över antalet serviceanmälningar som har lösts på ett enda
teknikerbesök: det är rimligt att 80 procent kan lösas under det första
besöket.

Steg 4: Konvertera och driftsätt systemet
När ni har fattat ett beslut om systemets utformning och finansiering samt
valt en leverantör kan det tillfredsställande arbetet med att fysiskt installera
systemet börja.
• Börja planeringen på plats så snart som möjligt. Om ni analyserar
platsen grundligt och beslutar hur ert nya arbetsflöde ska se ut kommer
det vara lättare för er att se var ni ska placera strömkällor, utrustning
för automatisk materialhantering och självbetjäning, larmbågar och
utlåningsdisk. För att undvika onödiga kostnader ska ni se till att ni har
gjort detta innan implementeringen börjar. De flesta leverantörer kan på
begäran tillhandahålla en projektledare som kan hjälpa till.
• Ta fram en detaljerad implementeringsplan. Fastställ era
etiketteringsmål, inklusive hur mycket material som ska få etiketter,
samt en tidsplan för utbildning om och genomförande av konverteringen.
Detta kräver att ni fattar beslut om vilka resurser som ska läggas på
respektive aktivitet och vilken strategi som passar bäst för er verksamhet
och de förväntningar som era kunder har. Vissa bibliotek väljer att stänga
helt och byta alla etiketter samtidigt, så att konverteringen klaras av
på några dagar. Andra föredrar att byta etiketter när det finns tid och
personalresurser.

sedan den formella utbildningen om systemet.
• Förbered samhället. Något av det roligaste med att implementera
ett RFID- system är reaktionen från de flesta av bibliotekets besökare.
Eftersom ni har lagt ner så mycket tid och omsorg på implementeringen
kommer de flesta av era besökare att uppleva att det går snabbt och
lätt att använda och lära sig systemet. Första gången de ska använda
det kommer de antagligen att behöva lite hjälp. De kontakttillfällena ger
er en bra möjlighet att förklara fördelarna med samhällets investering i
RFID-systemet. Vissa kunder kommer att behöva upprepade förklaringar
och lite uppmuntran för att prova det nya systemet och lära sig den
nya tekniken. Med tiden kommer det behovet att minska, men de flesta
bibliotek vet att vissa kunder förlitar sig på och förväntar sig traditionell
service från bibliotekarierna.

Slutfasen: Gör det ni är bäst på
De flesta bibliotekarier är bekanta med implementering av
produktivitetsförhöjande teknik. Många var med om övergången till
streckkodade återlämningssystem, datoriserade arkiv och automatiserad
materialhantering. De som precis har börjat arbeta inom biblioteksväsendet
förväntar sig att yrket kommer att genomgå ytterligare förvandling när det
gäller att samla in och distribuera information. När RFID-implementeringen
granskas i relation till andra tekniska framsteg är den knappast unik.
Många av stegen i processen liknar implementeringen av vilken ny teknik
som helst, och många av fördelarna påminner om varandra. Och precis
som med införandet av all ny teknik finns det en ofrånkomlig nackdel
med RFID-implementeringen: den tid som bibliotekarierna lägger på
implementeringen gör att de får mindre tid för direktkontakt med kunderna,
något som kanske var anledningen till att de en gång valde yrket.
Den nya inriktningen på arbetsuppgifterna är ofta snabbt övergående och
kommer att belöna sig själv. Den tid och ansträngning som biblioteket
lägger ner gör att det så småningom kan implementera ett system som
fungerar säkert, kommer samhället till nytta och låter bibliotekarierna
fokusera på det arbete som de gör bäst.

• Förbered organisationen. När ett RFID-system implementeras krävs
vissa förändringar i organisationen. För att hantera förändringen måste
ni börja med en grundlig förklaring om vad det nya systemet innebär,
hur det kan förbättra personalens arbete och låta dem utföra viktigare
uppgifter samt hur det kommer att göra kunderna nöjdare. Klargör hur
det kommer att påverka personaltätheten och arbetsfördelningen –
något som annars kan bli en onödig källa till oro för de anställda. Börja
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